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DIARIUSZ
SEYMU WARSZAWSKIEGO

W r. 1672"' drugiego,

zacztego 18° maja, zerwanego 20° czerwca, a zakoczonego 3o° czerwca.

1672. 5. 18. Pocztek z Rkpsu zbioru Wandalina Hr. Pusow-

skiego, T. 22, pag. 162, i 181 ; reszta z od-

pisu Tek Naruszewicza, Tom Roku 1674''),

Nr 60.

Diariusz Seymu Roku Tysic Szeset Siedmdziesit wtórego,

miesica Maia, dnia omnastego.

We rzod, dnia 18° Maij Xidz Poznaski mia msz u wiel-

kiego otarza w kociele farnym , a Xidz Popawski kaza. Wzi
text z Eliasza Proroka, w rozdziale 61, v. 1 : .Albowiem posa mnie

') Rzecz ma si tak. e wypisawszy najprzód z Tek Naruszewicza diariusz Sejmu tego tak

niezupeny, jak si tam znayduje, t. j. bez pocztku, bo dopiero od i" czerwca poczynajcy, znala-

zem póniey w Rkpisach Hr" Pustowskiego dwa fragmenty diariusza tego samego Sejmu, i tejie

samej redakcyi. Pierwszy z tjch fragmentów daje diariusz od pocztku Sejmu, t j. od 18° ai po 26"

maja wcznie; drugi za od i" do j" czerwca, i jest z odpowiedn czci diariusza Tek Narusze-

wicza (z wyjtkiem zwykych usterek) sowo w sowo zgodnym; zkd wniosek o tosamoci redak-

cyi. Wstawiajc wic fragment pierwszy na pocztek, a uywajc drugiego do poprawek textu Naru-

szewiczowego kopisty, uzupeniam o ile mona ten diariusz; pozostaje bowiem jeszcze brak sprawo-

zda z 5"^ dni, t. j. od 270 do 3io maja wcznie.
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Pan Z wdzicznym poselstwem do cichych , a ku lekarstwu utrapio-

' nych na sercu, y ku opowiedaniu winiom wyzwolenia, a zwiza-

nym otwarcia ciemnic' Zacz przedmow od allegoriey, w którey

przymówil Panu Grudziskiemu o zerwanie przeszego Seymu, powie-

dziawszy, e iako przeszego Seymu w Marcu od przykrych mrozów

V wiatrów przeciwnych ogrudziaa bya przez zerwany Seym. y ubo-

laa na zdrowiu utrapiona Oyczyzna , tak teraz w Maiu otwiera si

iey prze* zoenie drugiego Seymu dobry czas do uleczenia. Wywo-
dzi potym obszernemi sowy, iako nie moe ten by uleczony, kto

nie zna defectu y choroby swoiey : y iako Oyczyzna iest utrapiona

na sercu, chora na zawrót gowy, na rce, nogi, odek, y nie ma-

ica w sobie nic zdrowego. A potym podawa recept: mutationis

loci, cibi, diaetae, a naostatek, (iako bywa in desperatis casibus), ra-

dzi si uciec do P" Boga. De mutatione loci mówic radzi , eby
odmieni ze, a przemieni w dobre, y rati dawa, e cum bono bo-

nus eris, cum mao pervertens. O diecie in cibo, potu. et quiete,

dugi prowadzi discurs
,
pokazuic , e si ex intemperantia naywi-

cey chorób iako w ciele ludzkim, tak in corpore Reipublicae mnoy.
Przypomnia tym, którzy sequuntur cibum et potum alienum, y za

cudze obiady y kieliszki przedawai wolno swoi. Exhortowa ad

temperantiam, moderationem et uietem animi. Naostatek radzi si*

o uleczenie chorób Oyczyzny ucieka do samego P" Boga, iako do

navpierwszego y navpewnieyszego lekarza. Concludowa przytocze-

niem dwóch przykadów ex historia naturali : o zwierztku pewnym,

które Egipcyanie przy ókach chorych stawiaic, brali ztd omin
ywota albo mierci chorego, iako to zwierztko twarz, przy óku
lego postawione, pokazowao. Y ptaszka w IVlezopotamiey, z którego

take poyrzenia, wesoego albo smutnego, brali w tamtym kraiu au-

guria o chorych swoich. Applikowa to do weyrzcnia askawego abo

zagniewanego, samego P* Boga . y skoczy voto devoto, eby sam
7. miosierdzia swego na schorzae Reipublicae corpus weyrzal iako

naylaskawszym okiem.

Po naboestwie zaraz Król JWl zasiad w sdowey Izbie pod

marmurowym pokoicm, y kaza JmciXdzu l^ueskiemu, Regentowi

Kanccllariey mnieyszey Koronney, czyta w Senacie pacta conventa,

wedug tego iako prawo mie chce , eby pierwszego dnia zaczyna-

iccgo si Seymu czytane byy. Z Duchownych .IchmPP" Senatorów

nic by nikt, oprócz JmXdza Poznaskiego, z wieckich za .Im^.

Wda Scndomierski, Pan Wileski, P. Wda C/.crnicchowski, .IchmPP.
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Piecztarze Wielcy obudwu Narodów, y JmP. Podskarbi Wielki Ko-

ronny. Po przeczytanych pactach conventach wsta zaraz Król J°M.

A interea w Izbie Poselskiey zasiedli w niewielkiey freuentiey.

JmP. Starosta Liwski, Marszaek przeszego Seymu , nie bdc Po-

sem , nie usiad na Marszakowskim mieyscu, ale na zwyczaynym
Wdztwie Mazowieckim

, y nie pokazowa krzesa ani laski Marsza-

kowskiey, captuic sobie hac modestia aflect Izby. Jako tak go so-

bie hac arte ziedna, e gdy go Xe J°m P. Podkomorzy Krakow-

ski tym poczstowa, aby in loco solito zasiadszy rozdawa glosy y od-

biera na przyszego Marszaka, wszytkicli by na to zgodny consen-

sus, y nie byo y iednego contradicenta.

Ale rozdawanie gosów zatamowali Oycowie Jezuici, bronic

gosu JmP" Starocie Bracawskiemu, y stawaic z condemnat prze-

ciw niemu; która contradictia wzia niemao czasu. Broni si tym,

e to bya condemnat non ex personali, ale in contumaciam otrzy-

mana; e na Seymiku nie stawali z ni; y e iu dawno przed lo"*

lat otrzymana. Jezuici za contendebant, e adna dawno w con-

demnatach non praescribit, e gleytu nie ma, y koniecznie instabant,

eby go rugowano. Naostatek kaza sobie pokaza Jezuitom condem-

nat
, y wziwszy i od nich schowa i sobie do kaletki ; a potym

prosi o dilati do iutra , biorc si na munimenta, których z sob
nie przyniós, nie spodziewaic si tey contradictiey. Soluta na tym

sessio, a JmP. Starosta tymczasem postara si o gleyt, którego byo
niepodobna otrzyma, gdyby tey condemnaty u Jezuitów nie uowi.
Pozwa ich ad cassandam, y zapisa Relati pozwów.

Die ig Maii [czwartek]. Tak, e gdy nazaiutrz Jezuici przeciwko

niemu stawali, iu ich acno iche samych proteiavit orem, y gdy

gos iego przy kreskach na nowego Directora tamowali, okrzyknli

ich wszyscy za producowanemi od JmP" Starosty obronami, e z con-

fuzi musieli odey. Szy tedy kreski nieprzerwanie, y zgodnie wszyt-

kie na JmP" Sokoliskiego, Pisarza WK^L".
Któremu gdy iu wszytkich calculo bez contradictiey obranemu

przeszy P. Director lask Marszakowsk oddawa pocz, P. Giy-

cki, Sdzia Wieluski, siedzcy za nim, porwa za lask, y pocz
nader gorco contestari, eby si ieszcze z oddawaniem iey nie skwa-

pia, póki Izba caa nie bdzie pewna, e przyszy P. Director przy-

sje na to, iako ni-od-kogo nie bdzie adney mia dependentiey,

tylko od Izby. Zalterowaa nieco JmP* Pisarza ta niespodziana illa-

cya ; reflectowawszy si iednak, e to non novum his novissimis tcm-

poribus nietyko Marszakom ale y caey Izbie przysiga, submittowa
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si, e gotów przysidz, iako we wszytkim tak y w tym i za

zgod V woli caley Izby. Continuowal tedy po rónych z tey y z owcy

strony acclamatiach pcrorc swoi .ImP. Starosta Liwski, winszuic

nowemu Directorowi lepszego szczcia w skleieniu Seymu , ni on

sam mia. .'mP. Director za podzikowa nie nazbyt obszernemi

sowy, y Izbie caey za dobry ku sobie affect, z submissi wierney

usugi, y JmP" Starocie za powinszowanie.

I zaraz po obitey Lasce wyprawi soito mor do Króa J°Mci

po iednemu z Narodów: z Litwy JmP' Dbrowskiego, Pisarza Grodz-

kiego Wileskiego, z Maeypolski JmP" Tgoborskiego, z Wielkiey-

polski JmP' Marchowskiego, z nowin o zgodzie na Directi iego,

y z prob o determinowanie czasu przypuszczenia Izby do pocao-

wania rki Paskiey. Tyme Jcimciom oraz iniunxit za zgod Izby

wnie do Króla J°Mci intcrcessi za P™ Starost Liwskim, o mio-
ciwy respect za podite na przeszym Seymie prace. A póki si
JcimPP. Delegati nie wrócili , byy róne interlocutiones o pospoli-

tym ruszeniu , e iu wicey nie ma zostawa w rku J°K.Mci . po-

niewa leg sancitum, e tylko do przeszego Seymu zostawa miao;

y o stroiu Francuskim , eby go Pan duey nie zaywa. Obie te

uaestie moyebat y do vehementer promovebat P. Ligza, Pose
Sandomierski. Nic iednak w nich nie concludowano, y zostawili ie

in suspenso do przywitania Pana. Mówiono nieco de modo conclu-

dendorum consiliorum, w czym take nihil determinatum. A gdy od

.PK.Mci powrócili PP. Posowie, z congratulati /gody y z naznacze-

niem czasu przywitania Pana o godzinie dziesitey nazaiutrz , soluta

na tym sessio.

Die 20 Maii, [pitek]. W Izbie Posclskiey nierycho, w samo
poudnie zasiadszy, controyertow-ali o przysidze Marszako\yskiey

y wszytkich Posów; o Pospolitym ruszeniu; o Confoederatiey in

casum zerwania Seymu, ieli nie do dwóch, przynaymniey do trzech

niedziel. \' o stroiu Paskim czyni wzmiank P. Ligza, Poset San-
domierski, eby nie by cudzoziemski ale Polski. A adney z pomie-
nionych materii nie concludowawszy, zgodzili si na to po dugich
disceptatiach, eby antc omnia poy do przywitania Pana.

Które JmP. Marszaek o pitey przed wieczorem z Izb swoi
na gór do Senatorskiey przyszedszy, krótkiemi expedivit sowy, con-

dol'.-nti z rozerwanego przeszego Seymu, a winszo\va na potym
screnior.i tcmpora za szczliwego panowania .l"KMci.



JmP. Kanclerz Koronny leszcze mu krótcey* powiedzia od Krze-

sa, Lipewniaic imieniem Paskim, e grato przyimuie animo pro-

pensa rota Izby Poselskiey, adiortuic ad sollicitam boni publici

curam.

Po pocaowaniu rki Paskiey pyta si ieszcze JmP. Kanclerz

od Krzesa, ieli mai iakie punkta do proponowania. Odpowiedzia
JmP. Marszaek Poselski, e pro hac vice przy unioney Maicstatu

Paskiego veneratiey nie mieic-j si ni-o-co wicey przykrzy, tylko

z pokorn stawai prob za przeszego Seymu Directorem, eby na

prace iego, (lubo fato Reipcae nie przyszy do podanego skutku),

by miociwy respect. Czego obietnic uczyniwszy JmP. Kanclerz,

imieniem J°KMci invitowa Izb Poselsk do sucliania propositii na

dziewit zrana, y na tym solvit sessionem. Do Senatu nie przybyo
nikogo* wicey nad tvcli Jcimciów, którzy ongi byli po przeczyta-

niu pactorum conventorum.

Przed samym wieczorem mia u Króla J°Mci audienti privatn

Woch ieden, Joannes Baptista, Kawaler Maltaski, który z Konstan-

tinopola ieszcze in Januario wyiechawszy przywióz z sob list, (po

którym iu byo wieszych kilka), od P" Wysockiego. Pisze w tym
licie, e potga Turecka nie iest tak straszna, iako i nam tu ma-
lui, y e Turcy nie mai imprezy do nas, ale do Wgier. Ten za
Woch a nazbyt lekko o Turkach trzyma, twierdzc eby ich móg
20* tysicy dobrych ludzi zwoiowa, y samego doby Konstantynopola.

Die 2 1 Maii
,

[sobota]. Disputowali dugo w Izbie Poselskiey

o przysidze; iedni chc mie. eby sam tylko P. Marszaek przy-

siga, a drudzy, eby cala Izba. Na co gdy nie byo zgody, przy-

stpili do yacansów, nad któremi si czasu wziwszy, nic take nie

determinowali. Kadi y Tykocin midzy yacansami, y stawali przy

tym mordicus, eby P. Marszalek Poselski w regestr vacansów wpi-

sa. O Pospolitym ruszeniu byy zwyczayne y pospolite discursy.

Obron Rzptey chcieli niektórzy ant omnia tractowa, y z tey oka-

ziey si mówili o skróceniu Seymu. Zgodzili si tandem na to, eby
skróci go do trzech niedziel, y napisali constituti, e ma mie we
wszytkim taki valor, iako sze niedzielny, chocia do trzech niedziel

skrócony bdzie. Conditionaliter iednak to skrócenie determinowali,

,ieli tego nie bdzie potrzeby, eby na trzy niedziele by przedu-

ony.' Po tey zgodzie zgodzili si na to, eby poy na gór do su-

chania propositiey.

Któr JmP. Kanclerz Wielki Koronny od Krzesa czyni. Obron
Rzptey ant omnia recommendowa , zakadaic i : i" w zapacie
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zasuonemu Rycerstwu, 2" w auctiey Woyska, 3" in praesidiis na for-

tecach y amraunitiey, 4" w obmyleniu kosztu na Artilleri, 5° w pro-

szeniu o posiki postronnych Monarchów. Proponowa przytym, eby
Gwardi J"K.Mci w comput Woyska woy. Naostatek recommendo-

wa praetensie Xcia J"mci Kurandskiego, Xcia J"mci de Croye, y mia-

sta Gdaska.

Po Koronney propositiey JmP. Kanclerz W^K^L"] •) wszytko co

do obrony Rzptey naley, midzy punktami WK^L" powtórzy, przy-

dawszy instanti za JchmPP. Hetmany, eby im expensa wTócone

byy; y za Woyskiem, eby in desideriis uspokoione byo; a do tego,

eby podwodnych pienidzy intermissum dotd usum resuscitare.

Przypomnia } Trubeck summ, y Archiwa WK^^L" u successorów

Xcia J^mciP. Koniuszego W°X*L"; przypomnia dug P" Boratyniego,

dug miasta Wilna, kwit JmP" Referendarza Koronnego; a naosta-

tek wnosi instanti za Trociaskiemi onierzami, y Kozakami Za-

porowskiemi.

Wrócili si potym , wysuchawszy propositiey, JchmPP. Poso-
wie do swoiey Izby, chcc si zgodzi na regestr racansów. Ale ie-

dni chcieli koniecznie ka Tykocin midzy vacansami, drudzy za
temu contradicowali. Nie mogc ich JmP. Marszalek pogodzi, od-

oy sessionem do poniedziaku.

Die 22 Maii, [niedziela]. Król J°M by w kociele u fary na na-

boestwie. Xidz I^ikarski kaza na te sowa: (Joh. 16. v. 24.1 ,Do
tego czasu leszcze niocz nie prosilicie w imi moie

; procie a we-
miecie, aby wesele wasze byo doskonae.' Przedmow ztd wzi,
e ta niedziela iest dominica rogationum

;
pokazowa e si nietylko

od Kocioa , ale y od Seymu, moe nazwa susznie tym imieniem
dominicae rogationum, poniewa Izba Poselska ma prosi o vacanse.

Adhortowa, eby dug zwok nie zarobi Panu na exprobrati
gnunoci. ,Jeszczccie dotd w imi moie niocz nie prosili.' Pokaza
potym e kady Pose iest Rogatianus, to iest Spytek; bo mu si
pyta y informowa trzeba, z czym y po-co iedzie; trzeba mu si
spyta, co sprawi moe dla tego, od kogo iest posany, tam, kdy
przyiechal. Czyni comparati kadego Posta do modlitwy; y nazwa-
wszy modlitwy wszytkie Posekami * naszemi do Pana Boga, obie-

ca na swoim kazaniu powinnoci modlitew tak opisa, e nikt nic

pozna
, czy si te powinnoci do modlitew, czy do Posów ciga

mai. Powicdal, e to nie iego concept , ale Cassiodora
, y wielu

') Rkp. ma tu przez oczywiste pomyka »Jml'. Kanclerz W. Koronny..
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inszYch Liczonych ludzi, którzy modlitwy posami ntizywad. Citowal

z Cassiodora pi powinnoci Poselskich: i" eby na mieysce, dokd
posiany, celer et recta tendat ; mówi sil dc celeritate et rectitudine,

adhortuic Izb Poselsk, eby quam celerrime et rectissime bieeli

do obrady o Rzptcy, nie zstpuic z drogi do adnych privat swoich,

ani do cudzYch interessów. 2°. druga powinno, eby Pose nie przy-

chodzi nudus et spoliatus do tego, ad quem negotia defert, iako od

Am monitów y Sycheczyków przyszli Posowie Izraelscy z ogolo-

ncmi wpó gowami, y z odzieniem poszarpanym : ale eby decenter

przed Maiestat Boy stawa, w ubierze cnot y witobliwoci y-
wota, y tak te Poselki nasze do P. Boga wysya, eby nie bya od-

kryta nuditas nasza, ['rzypomnial dawny staropolski y innych naro-

dów zwyczaY, e nigdy poddani do panów swoich z golemi rkoma
nie chodzili, y nigdy nie prosili ni-o-co. nie oddawszy wprzód ofiary

y pokonów. Alludowa do otiar starozakonnych ; a poniewa teraz

pod noNYym przymierzem nic dba P. Bóg o kozy ani o cielce ra-

dzi, ebymy przy modlitwach nieli samych siebie P" Bogu na oliar.

3'\ trzecia powinno, eby Pose prosi pctenda. neque ab eo petat,

qui praestare non potest. Mówi o tey powinnoci szeroce pokazu-

ic, e si temu nietrzeba dziwowa, e niezawsze otrzymuiemy o co

prosiemy, kiedy czstokro prosiemy o to, o co-bymy nicmieli pro-

si, non petitur nomine sahatoris. quod est contra rationem salutis.

Applikowal to do Izby Poselskiey. obtestuic . eby nic nie czynili

y nie prosili ni-o-co, ani sobie niczego nie yczyli, co-by byo con-

tra rationem salutis publicae. 4°, czwarta powinno, eby si zna

na tych Pose, co mu mog contradicowa w negotiatiey iego. y eby
iedne contradictie ratiami. drugie lagodnemi sowy y ukadnoci zbi-

ia. Pokaza, e oprócz Instigatora Duchownego, y oskaryciela Bra-

ciey. mamy sile barzo. którzy tvm Posckom naszym contradikui,

stawaic z infamiami, z dekretami Trybunalskiemi. z condemnatami

przeciwko nam, y niedopuszczaic tym Posekom locum standi przed

Bogiem. ?", pita powinno, eby Pose sam sobie nie contradiko-

wa. y nie czyni raz takiey. drugi raz inakszey propositiey o rzeczy

sobie przeciwne. Da na przykad tego. który prosi o on gadk,
a nie uwaa tego, e [contradictio] esse solet semper magnalis for-

mae cum pudicitia, e si iey y drudzy bd zaleca, y iemu na zdro-

wie insidiari
;
prosi o bogat, a tego nie uwaa, e mu zawsze nu-

merabit tymphos, e z kredk bdzie musia y, y z tarif sia-

da do stou. Przytoczy potym te.\t z .iakuba S°: ,Prosicie , a nie

bierzecie, dlatego, e nie dobrze prosicie." Y applikowal to, iako
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nie dobrze ci Posekowie prosz, co to sobie samym contradikui. Pytat

potvm samego siebie, iako ma nazwa y opisa tego Posclka, co si

to sam z sob nie zgadza, y prosi o rzeczy sobie przeciwne. A po-

rym powiedzia, e mu sam Jakub Sw. palcem pokazuie, zowic go

mem dwoistego serca, y waem wzruszonym od wiatrów, chwie-

icym si na t y na ow stron. Opisowa naostatek tego niedo-

brego Poselka, zowic go bicordem, dipsicios, dwudusznym
; y dwie

ysinie, iedn zprzodku drug ztyu, maicym ; chcc siedzie oraz

y na awie y na krzele ; lapaicym dwie wronie za ieden ogon, abo

cicacym mie dwa ogony u iedney wrony; pragncym chciwie bo-

gactw, a oraz chccym mie niebo; sucym Bogu y Belialowi, cu-

dzym stolom, kieliszkom, y Wolnoci; skakaicym od obrony Rze-

czyptey do obrony [privaty] ; chcc}Tn mie oraz y pokoy w Oyczy-

znie, y onierza pro excubiis Rzptey, a nie chccym pozwoli na

podatki y zapat onierzowi; chccym mie de una tilia duos gene-

ros, y dwie skórze z iednego wou. Concludowa naostatek gorc
dehortati, eby nie by mem duplici corde, ieli chcemy co u P*

Boga sprawi przez te Poseki nasze, y eby w Izbie l^oselskiey od-

rzuci wprzód wszytkie contradictie, plotki y diffidentie, a potym do-

piero wedug powinnoci od Cassiodora opisanych posowa. Chcia
na drugim kazaniu co wicey w tey materiey [powiedzie], któr te-

raz dla cisoci musia skróci.

Die 23 Maii [poniedziaek]. JmP. Marszalek Poselski zasiadszy

w I/bie Poselskiey proponowa, ieli nie chc i na-gór do sucha-

nia pactorum conventorum, a votorum JchmPl^"' Senatorów ; na co

zgodnie pozwolili wszyscy. Czyta tedy JmX. Bueski, Regent Can-

cellariey mnieyszey, tak iako y ongi w Sdowev Izbic, pacta con-

Ycnta przy Krzele. A po przeczytanych, .ImP. Kanclerz Wielki W"
X'L°, (in absentia Koronnych Piecztarzów), declarowa Imieniem

J"K.Mci tak Senatowi iako y Equestri Ordini: e lubo J°KM nie

czuie by ni-w-czym winnym, eby mia contra pacta conventa y po-

myleniem zgrzeszy, ieli si iednak komu zda w czymkolwiek od
J"K.\ki deviatum , wolny daie kademu poddanemu do siebie przy-

stp, y prosi, eby miele powiedzia, w czym rozumie e poprawy
potrzeba.

Po tak dobrotliwey dcclaratiey szy vota JchmPP" Senatorów.
Z Duchownych nie l-iylo tylko dwóch JchmX. Biskupów: Pozna-
ski, y Pocki; ex Saecularibus JmP. Wda Sendomierski, Pan Wi-
leski, I'. Wda Czerniechowski, y Pan Czerski. Zaczynali wszyscy



CnjlITlA VARSAVIENSIA ANNI 1672 ALTERA, MENS MAIO.

vota swoie od condolentiey przeszego zerwanego Seymu, et a desi-

dcriis, eby ten stan. X. Poznaski z P" Wileskim zgodzili si na

to, eby [uczyni] Generaln Confoederati y z sprzysieniem si

tak Izby Poselskiey iako y caego Senatu. Del resto niebyo nic oso-

bliwego in votis Jchmci, tylko si do punktów propositiey J°KMci

kady pro modulo swoiey przymawia elouentiey.

JmciP" Wdy Czernieciowskiego naywymownieysze votum byo;

który krótko przypomniawszy, iako nas zerwanie przeszego Seymu
exposuit iudibrio catemu wiatu, dzikowa J°KMci wybornemi sowy
naprzód za to, e gdy po rozerwanym Seymie in Senatus consulto*

deliberabatur, ieli drugi zoy? y gdy siu vota eo coUimabant, e
nic po drugim Seymie, bo go albo zerw, albo woienna pora niedo-

puci Seymowa : J"KM po staremu nie chcc deviare od dawnyci

praw y zwyczaiów, praesentissimum remedium na uleczenie ubolaey

Oyczyzny zoeniem drugiego Seymu przyniós bono publico. Dzi-

kowa potym J°KMci za to, e nie maic ni-zkd auxiia , tylko od

Boskiey rki, sola fama nominis sui y niepoitym szczciem, (o szcz-

ciu mówic poprawi si
, y rzek : albo raczey providenti Bosk,

bo co poganie szczciu przypisowali, to si nam Cirzecianom nie-

godzi tylko opatrznoci Boskiey), zbestwionego zerwanym przeszym

Seymem tak potnego Samsiada* ad aeuissimas pacis conditiones

nad spodziewanie, y prawie supra vota wszytkich
,
przywiód; e

Ukrain peragrarit \nctoriis , tak wiele znacznych fortec y miast po-

odbiera; e na Kamieca Podolskiego ufortyfikowanie iuxta pacta

conventa naznaczon summ oy; naostatek dzikowa za tak as-

kaw y dobrotliw od tronu Paskiego declarati, e si gotów ka-
demu z poddanych iustifikowa, ieli moe mu co w niedotrzymaniu

pactorum conventorum zarzuci. Wywodzi to pathetice , e Król

J°M hac aequanimitate samego Boga naladuie, mówicego: propone

popule mi delicta] ') mea ; e te iu nie moe nic wicey czyni nad

to co czyni, y e niepodobna, gdybymy si znali na szczciu swym,

ebymy nie mieli Bogu dzikowa za tak dobry, nieporównany, y
nieoszacowany dar iego rki Boskiey. Zgadza si potym z drugimi,

eby same tylko obron Rzptey na tym Seymie tractowa; któr za-

kada: 1° naprzód w skróceniu Seymu, tórego, lubo J°KM, po zer-

wanym szeniedzielnym Seymie, nie mó edlug prawa tylko sze-
niedzielny zoy, uwaaic iednak, iako ikie periculum in mora,

y iako si niegodzi zamieta domu wteric/t- gdy gore, moe Rzpta

') Rkp. ma myk : "dilecta."
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mutuo conscnsu dispensare bano le:;em. y skróci Seymu do dwóch

nied/iel ;
2" in denuntiatione zaraz, na pocztku Seymu , Pospolitego

ruszenia, bez którego in quantum-by si Rzpta mogia obey. nie za-

szkodzi, e w granicach kadego Wdztwa gotowo bdzie, a pomoe
ad terrorem nieprzyiacielowi, y do uspokoienia Ukrain skoni: 3"

w zatrzymaniu Woyska in obsequio, któremu dawszy pikne enco-

mium. V powinszowawszy J°K.\'lci, e teraz za szczUwego panowa-

nia iego rediit quasi postliminio do Woyska, dawnych wieków disci-

plina et fortitudo. Powiedzia, e zaprawd Woysko ma wielk krzywd
w tym. e mu assignatii Trybunau Radomskiego po Woiewodztwach

nie pac za dawne zasugi, y w tym. e teraz niepatnie su; ob

testowa, eby ich ad desperationem nie przywodzi; 4° w auctiey

Woyska. nie przez nowe zacigi, ale przez przyczynienie pocztów.

Z tey okaziey mówi o gwardiey J"K.\lci, e niemasz nic suszniey-

szego. iako eby w compucie Woyska bya. y eby iey nie Król

.l".M z tak uszczuplonych intrat swoich, ale Rzpta e\ aerario publico

pacia ?" in subsidiis Woyska W"X*L°, które eby ettcctiye wedug
lego, iako prawa unionis ka mie, iako nayprdzcy. [by mogy]
radzi , eby si nie spuszcza na Conrocatie , które za zerwaniem

iednego Seymiku. albo za priyat iedney iakiey niespokoyney gowy,
mog by acno zerwane, (iako ie dotd raz po raz rwano i, ale eby
tu raczey in loco loci na Seymie zarówno z ca Rzpta o dobru iey

radzi, y przyoy si wedug dawnych praw y zwyczaiów lertia

parte do obrony iey. 6" in subsidiis toederatorum . iako Kurlirszta

.l"mci Brandeburskiego, Xcia J"mci Kurlanskiego. Od Kurfirszta nie

radzi bra mniey ludzi nad pótora tysica, wedug pact Bydgoskich,

V raczey yczy , eby im da secundum pacta zaraz od granice le-

nungi, nieli pozwoli na to, eby ich Kurlirszt .l"m umnieyszy,

cho-by si ich podeymowa swym kosztem ca campani trzyma.

Dawa tego rati, e-by to sobie Kurfirszt J"m obróci w sequell,

y nie posyaby nigdy tyo* ludzi, ile e.\ piactis tenetur, gdyby teraz

mia dispensari. Car Moskiewski take tenetur ex pactis. które teraz

wieo poprzysig, 25ooo formalnego W''oyska. 7" w uspokoieniu

I krainy, które obszernie recommendo\ya, pokazuic. e accedet ztd
^yiekie robur Rzptey, y e nas \vszyscy vicini przestan contemnere,

gdy si Ukraina ad obsequium et fidem przywróci. Haneka radzi

eby Król l"M quam clemcntissime tractowa, a przytym eby ogo-

si Uniwersaami .l"K.Mci wolno wszytkim Kozakom woiennsm wpa-

da czaykami na Czarne morze, y intestowa lurka. przez co on

nie bdzie móg rozumie, e go zaczepiamy, albo woyn z nim
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zaczyna chcemy, poniewa tak bywao ab aevo, e iako on Tatarów
swoich nie moe utizvma ab incursione od naszych kraiów, tak si

mu y my tym skadamy, e Kozaków utrzyma nie moemy. A Ko-

zacy tym samym flectentur ad obseuium, gdy bd mieli zabawk,

y okazi ad eluendas* rebeiliey swoiey. 8" w alliansach z postron-

nenii narodami y w tractowaniu o posiki przez zgodnych do func-

tiey Poselskiey Deputatów, nie przez poszty y listy ; ale o pienine,

nic ludne subsidia. Radzi, eby do Stolice witey wyprawi nie-

mieszkanie legati. 9" w tym, eby nietyko viribus et armis myli
certare z tak potnym Krzya Chrystusowego nieprzyiacielem ,

ale

oraz et ingenio. y eby przed zaczciem Avovny wprzód tentare przez

Wielkiego Posa potwierdzenia pokoiu, a tymczasem wszytkie vires

na gruntowne Ukrainy uspokoienie obróci. 10" in opibus , bez któ-

rych powiedziawszy e nullum opus doskonale by nie moe, radzi,

eby ad exigendas contributiones publicas byo perpetuum Tribunal

Radomiense, y eby ten Trybuna Skarbowy dwa razy co-rok zasia-

da, na " Barlomieia, v na S'* Trovc, exequuic bez odwoki fort

manu wszytkie dawne retenta. lnvehebatur przvtvm na Poborców

y Commissarzów po Woiewodztwach, e Woysku nie paca, y tak

wiele iest borgowych wierci po Wdztwach , radzi, eby moribus

antiquis wszytkie podatki w-nosi do Skarbu Koronnego, a JmP*
Podskarbiego potestatem circumscribere, eby ich na adne insze ex-

pensa nie \\ydawal, tylko na szczególn zapat Woysku, sub solu-

tione de proprio. Narzeka na to, e si nam wszytko chce noritates

in Repca, a nigdy si nie nadai. Dziwowa si, e kwitu JmP. Refe-

rendarz na kilku Seymach nie moe otrzyma, maic rachunki liqui-

dowane, y gotów bdc, ieli co Rodzic iego, godney p^amici. zosta

na rachunku, sam zapaci. Na donatiw kupieck narzeka , demon-

struic . e z niey adnego poytku nie mamv. bo to na nas kupcy

sowicie w towarach wybieraa; urgebat koniecznie, eby podczas

Seymu pretia rerum postanowi; dugi Xcia J"mci de Croye, P" Bo-

ratyniego, y insze , e teraz in ea egestate Rzptey niepodobna eby
byy zapacone , radzi! eby o sposobie wycia z tych dugów teraz

nie radzc, ani czasu niepotrzebnie nie biorc, odoy to ad feliciora

Reipcae tempora. Zawierszy rotum swoie dzikowaniem JchmPP"
Hetmanom, Piecztarzom, y residuicym przy boku Paskim, za pod-

ite prace y fatigi okoo dobra pospolitego, y JmP" Podskarbiemu

Koronnemu za providowanie necessitatum Reipcae creditem swoim.

Po P"* Wdy Czerniechowskiego votum soluta sessio ; w którym
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nic nie hylo osobliwego, tylko e w auctiey Woyska od drugich dis-

crepabat, nie chcc na nie pozwoh, ieH Pospolite ruszenie bdzie.

Die 24 Maii [wtorek]. JmP. Marszaek zasiadszy w Izbie swo-

iey niervchlo po poudniu, proponowa, eby i sucha zacztych

vota JchmPP. Senatorów; w czym gdy nie byo adney contradic-

tiey, poszli zaraz na-gór.

JmP. Kanclerz Wielki WX*L° przymawia si obszernie do

wszytkich punktów propositiey J°KMci, zgadzaic si per omnia z wczo-

rayszym rotum JmP^Wdy Czerniechowskiego ; osobliwie to urgebat,

eby Pospolite ruszenie na pocztku Seymu ogosi, y eby od Kur-

firszta J°mci Brandeburskiego nie przyimowa mniey ludzi nad pó-
tora tysica, iako ex pactis Bydgostiensibus powinien. Improbabat

barzo wysanie JmP" Podkomorzego Warszawskiego do Kurrtrszta

J°mci z umnieyszcniem tych ludzi, twierdzc e nierównie lepiey im

dawa lenungi zaraz od granice, a mie ich wicey, nieli si con-

tentowa kilk set, a potrzebowa tego po Kurfirszcie J°mci, eby
ich ca Campani swoim kosztem sustentowa. Dawa tego rati,

e-by poszo to w sequell na potym
; y iu-bymy etiam in summo

Rzptey discrimine wicey nie mogli ludzi na Kurfirszcie J°mci wy-
targowa, gdybymy na to raz go dispensowali, eby ich da mniey,

nili pacta Bydgoskie mie chc. Invehebatur przytvm na Jchm PP"
Piecztarzów Koronnych, e in tam arduis dcserunt I^emphlcam et sta-

tioncm suam , niechcc concurrere dla obradv dobra posj-^olitego na

tym Seymie.

JmP. Podskarbi Wielki Koronny zawierszyl vota JchmPP" Se-

natorów, wyvyodzc summam Skarbu egestatem , dugi Rzptey, nie-

patne Woysko, fortece w amunitie nie opatrzone, Artilleri nie spo-

rzdzon , zapaskudzenie Rzptey monet, która za granic nie idzie.

Hortabatur, eby chcieli consulere rebus, y zabiega wczenie rze-

czom tak zym, które ruinam minantur Oyczyznie. Obiecowa ope-
ram suam pro posse w wykrzewieniu powoli zlcy monety, byle con-

sensus publicus stan na otwarcie mennice Jobrey.

Po Yotach JchmPI^" Senatorów czyta zaraz JmX. Regent Can-
ccllariey mnieyszey Koronncy Senatus consulta^, scmotis arbitris, któ-

rekolwiek byy od przeszego Seymu a do tego czasu. \*akansów
adnych si nic upominano, bo rozdane wszytkie. Po których prze-

czytanych wrócili si JchMPP. Posowie do Izby swoiey, y nic nie

concludowawszy odoyli do iutra sessi , na któr JmP. Marszaek
na ósm zaprasza.
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Die 2 5 Maii [roda]. W Izbie Poselskiey zgodzili si na Depu-

tati do Króla J"Mci z tym, eby excepta Mazowieckie przez miesz-

kanie ydów y Dissidentów w Mazowszu naruszone [nie] byy. Co
gdy P. Stolnik Nowogrodzki, Deputat z WK^L", imieniem Izby pro-

ponowa J°KMci, odniós respons, e Król J°M gotów cooperari w tym

cum Senatu, eby dawne prawa, zwyczaie y excepty Mazowieckie

niwczym naruszone nie byy. Mówili o Pospolitym ruszeniu, ieli za-

raz ma denuntiari, czyli a po Seymie, abo y w Seym, gdy co pew-

nego o woynie Tureckiey constabit; o Confoederatiey in casu rozer-

wania Seymu: o przysidze caey Izby y Senatu, ieli potrzebna do

umorzenia diffidentiey.

Naostatek wpadli w controwersi, ieli Seym do trzech niedziel

ma by skrócony. Na co, lubo iu dnia onegdayszego stana zgoda,

Posowie Krakowscy, którzy przy tym nie byli, contradikowali temu

z tey ratiey, e JmP. Marszaek Wielki Koronny na Seym iedzie,

który-by si wola uda ad opera belli, gdyby o woynie Tureckiey

albo o iakich niebezpieczestwach w Ukrainie, wiedzia. Wspar ich

mocno JmP. Starosta Braclawski, pokazuic, e lubo na to stana
zgoda, eby na tym Seymie nic nie mówi, iedno o obronie Rzptey,

e iednak umorzenie diffidentii do uspokoienia wewntrznego apprime

naley, a to by nie moe adn miar, póki exorbitantie poprawione

nie bd, radzi eby od nich zacz, a iei si Seym we trzech nie-

dzielach skoczy nie bdzie móg, eby go pomkn y na drugie

trzy. Widzc JmP. Marszalek Poselski, e si ni-wczym na zgod
nie zanosi, sohit sessionem.

Die 26 Maii, [czwartek, dzie wniebowstpienia Chr. P.]. Kró-

lestwo Jchm byli w kociele. Xidz Popawski przeczyta naprzód

Ewangeli Marka " w rozdziale 16 od w. 14 a do 19, te sowa:

Naostatek onym iedynastu siedzcym ukaza si etc. a do tych sów:
wzity iest wzgór do nieba, y siad na prawicy Boey. Po przeczy-

taniu tey Ewangelicy wzi inszy text : Jesus autem elevatis manibus

assumptus est in coelum. Lucae 24. A Jezus podniozszy rce, pod-

niesiony iest do nieba. Wywodzi to obszernemi sowy y allegoriami,

e rce s przedniey.sza cz ciaa ludzkiego ;
przywodzi róne miey-

sca y expressie z pism "^ pokazuic, e serce y myli ludzkie po-

winne by w rku ludzkim; e si sil ludzi w-kupie, zowie manus

militiae. Potym obieca pokaza na kazaniu, e Chrystus Pan z r-

koma y, z rkoma umar, y z rkoma wzity iest do nieba. Co

wszytko wywodzc applikowa do Izby Poselskiey, y do Seymów;
przytoczywszy na przykad ow statu u Daniela Proroka , która
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miata glowc zot, piersi srebrne, brzuch gliniany, nogi y rce ela-

zne, któr potvm urwawszy si bez rku kamie z góry w drobne

kawaki pokruszy. Wywodzi, iako statua iest prawdziwym iierogli-

tem Ovczyznv naszey, w którey zota gowa ianicie w Naianieyszyci

.M.ucstatach . którey piersi nitent in candore przewietnego Senatu,

którey robur iest w polerowanym Rycerskiego stanu y Zonierzów

odwanych) clezie
;
pokazowal, e póki z rkoma y, robi, y pra-

cowa okoo dobra pospolitego bdzie, poty iey nie bdzie nikt móg
poruszy. Adhortowat. eby si strzedz liostem sine manibus. poka-

zuic. co iest za nieprzyiacie bez rku. ' który statum Oyczyzny ever-

tit. kruszy y wszytko w niwecz obraca, e ten który cio robi y pra-

cuic. a nic zrobi nie |iest w stanie], iest iakoby reku' nie mia; e
kto Seymy zrywa, iest ten hostis sine manibus, który gorszy, ni
wszyscy nieprzyiaciele z rkoma, p.aygorszy. y naybezbonieyszy. Po-

szed potym po enumerationem malorum, które pochodz z rozerwa-

nych Seymów. y amplifikowa ie szeroce. Naostatek przytoczy przy-

kad ("ricii 1-lliotae. który si skary na pewn chorob, e ilekro

po przespaniu wstawa z óka, zawsze mia gow y rce ociae,
y cale ciao tak mu cikie byo. iako-by by w iakich pracach pod

nieznonym ciarem zoony. 'l"en Cricius Eliota , gdy by cikim
snem zoony w pewney drodze, pooy si v zasn pode drogi.

Potym zodziey nadszedszy, y postrzegszy, e spal twardo, obra go

cale ze wszytkiego, pienidze wyi z kieszeni
,

guziki srebrne po-

odrzyna, sukni zwierzchni zdi z niego, czapk y pas odebra.

Ocknwszy si rzek, e mu nigdy tak lekko nie byo po przespaniu.

Przyrówna tego Eliot do Seymu ; adhortowal eby nie spa w ob-

radzie boni piiblici, y strzedz si tego zlodzieia, który przez zerwa-

nie Seymu moe obra y obnay ze wszytkich splendorów, y zlu-

pi ex natiyo decore Rzpt.
Na sessiey WieJkopolskiey. która bya zrana u Marcinków, .ImX.

lViskup Chemski wniós : e nam trzeba koniecznie declarowa Po-
spolite ruszenie na pocztku Seymu. tam proptcr e\ternos metus,

i.)uam propter internos motus
;
potym radzi: ebv Conloederali ge-

neraln z-concipowa, y podpisa si do niey iako nayprd/ey. To
z nim inlulit V. l^ieykowski, I^ose Czerski. Pan .Minor, y [\ Gurzy-
ski, 1'ose Poznaski, brat Rodzony 1^" Gurzyskiego Obersztera, ra-

dzili
. eby JmciXdza Primasa poczeka, iako primum ^rincipem,

z Posp(}litym ruszeniem y Confoederati. Skoczy na to .lmX. Chem-
ski, y powiedzia : e Xcia .l"mci czeka niepotrzeba. bo si od niego
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trudno cze^o dobrego spodziewa, poniewa iest cale Francuz; mó-

wi: ieeli bdziem odkada t Confoederati, e iest wielkie peri-

culum in mora, bo naydaley dwóch niedziel, ieli o sobie radzi nie

bdziemy, bd nas pewnie po iednemu bra za eb.

[Na tem urywa si fragment w Rkpsie zbioru Ho Pustowskiego, a dalszy cig od i° czerwca,

zamieszczam z Tek Naruszewicza, jak to w notce na wstijpie nadmieniem.]

Die prima Junii. U Króla J''Mci w Pokoiu byo Senatus consul-

tum , na którym stano, eby posa z Senatu od boku J"KiVIci do

Poselskiey Izby z adhortati y zagrzaniem, eby obron Rzptey, (^od-

oyv."szy wszytkie inne materie i;, traktowa chcieli, y koczyli Seym

lako nayprdzey, poniewa summum periculum in mora
, y woyna

Turecka iu prae foribus. Deputowa Król J°i\l Xdza Chemskiego

y Pana Wileskiego.

Którzy zaraz po skoczonym Senatus consultum z t persuasi

do Izby Poselskiey pioszli.

Stano, eby P" Wysockiemu, który od Porty powróci, y Sy-

nowi Hanekowemu. od Oyca posanemu, da audienti ; eby Ha-

neka y ludzi iego zatrzyma in obsequio iak nayaskawsz ,
Syna

y drugich Posów iego, expediti.

Zasiadali in Senatu Xidz Koryciski, Arcybiskup Lwowski, Xie
J°m Xdz Biskup Kuiawski, Xidz Poznaski, Xidz Chemski, Jm
Pan Wda Sandomirski, Pan Wileski, Pan Midzyrzecki. Pan Mao-
goski, JchmPanowie Piecztarze Wielcy obu Narodów, y JmPan
Podskarbi Wielki Koronny.

Po skoczonych votach posano zaraz po P" Wysockiego, y ka-

zano mu krótk relati, z czym przyiecha od Porty, z woyn ? czyli

z pokoiem? Zaczwszy tedy ztd , e lubo z woyn iedzie , iedzie

z rzecz nader dobr, weso y podan, bo ta woyna iest prze-

ciwko nieprzyiacielowi krzva witego, przyniesie da-Bóg niechybnie

zwyciztwa y triumfy J°KMci , PNM", a Rzptey trway da Bóg po-

koy. Wylicza! potym róne swoie niesmaki , afronty y zelywoci,

które go u Porty potkay ; iako w Stambule od Wezyra na powtó-

rzonych po kilkakro audientiach wyran odniós declarati, e ieli

Ukrainy y Doroszeka nie odstpimy, woyn z Porta Ottomask
bdziemy mieli nieuchronn; iako potym do Adryanopolu, po dugich
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procrastinatiach c.\peditiey iego, kazano mu po expediri koniecz-

nie iecha; iako tam iu nie z Wezyrem , ale z Kaymakamem trak-

towa o potwierdzenie pokoiu; iako nietylko adney apparentiey do

pomylnego negotiatiey iego suchu nie byo, ale y iego samego in-

dignissime traktowano, cisnwszy go naprzód podiemi nader gospo-

dami, a potym godem morzc, groc wie, y naostatek wrzuciwszy

do niey, katowsk mierci. Jako gdy przez kilka miesic)' c:kie

wycierpia wizienie, pocieszy go potym Kaymakan wolnoci y obiet-

nic prcdkiey e.\peditiey, byle na to pozwoli, eby Ukraina indiffe-

renter zostawaa, niebdc ani w Ottomaskiey, ani w- naszcy pro-

tectiey. Jako gdy na to adn miar zezwoli nie chcia, y demon-

strowa Kaymakanowi, e susznieysza, eby Król J°M, PNM., y Rzpta

przy swoiey Provinciey zostawaa, ni eby sobie Cesarz Turecki cu-

dzych rzeczy usurpowa opiek, zabronili mu, y ludziom iego, ognia

y wody, chcc ich cale godem umorzy. Jako za listem iego do
animose do Kaymakana pisanym, e si on, y z ludmi swemi wi-
zienia, godu, ani mierci nie boi, y owszem prosi, eby go dzi ra-

czey stracono, mai-li zgub iego do iutra odkada, ale e si Bóg,

sprawiedliwy sdzia, niewinnoci y krzywdy iego pomci, pomci si

Król J M, PNM., y Rzpta do ostrych przypasana szabel; y za in-

stantiami rónych Posów y Residentów od Panów Chrzeciaskich,

którzy si w to woyli, poczto go civilius traktowa. victualia ob-

mylono, y pienidzy dano ile potrzebowa, a nadto uczyniono na-

dziel prcdkiey y pomylney expeditiey. Ale ta ludzko y ochota

niedugo trwaa; bo gdy go potym z Adryanopolu do Biaogrodu
wzito, y iak-prdko ta nieszczsna nowina o zerwanym Seymie do-

leciaa, wrócili si znowu ad yeterem nicludzkoci, grubiastwa. y su-

rowoci Tyraskiey morem, morzc go znowu, y ludzi iego, godem,

y groc extremis; niedozwalaic ani ludzi iego wypuci, ani posa
po iakie subsidium pienine do Jas ani Kamieca. Jako nakoniec

wypchnli go nie dawszy adnego responsu ani expeditiey, na eb,

groc si, e w te tropy poyd za nim z nicprzclic/.onym woyskiem,
czynic prolecti Ukrainie y assistenti Doroszekowi.

O woyskach ich, y o potdze y gotowoci, niedoskona barze

czyni relati : powiedal. e nie mai tylko kilka tysicy Janczarów
pod Commend l^aszy Biaogrodzkiego, a drugie woysko e to tylko

motok', y eby ich móg kilkonast tysicy dobrycli lud/i zwoiowa;
a potym: e przecie moe rachowa wszytkich nadwornvch woysk
Ottomaskich na sto tysicy, oprócz tych posików, kt()re mie moe
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Z Azyi, y po które posia do Akaim \), których powiedzia e si spo-

dziewa naymniey na trzykro sto tysicy. A nim mu te posiki przyid,

radzi eby go teraz iak nayprdzey znosi, obiecuic zwyciztwa

y triumfy. Rati dawa, e tego nieprzyiaciea niesyciany strach ia-

ki, y nigdy niezwyczayny, opanowa, tak e po kilkakro, sam nie-

wiedzc przed czym , za ada wieci o sukcessach J^KMci , ucieka

z Adrianopou sub specie venationis. Koczy relati swoi narzeka-

niem na correspondenti niektórych z tamtemi udmi, o czym obie-

ca fusius powiedzie wszytko czasu swego, y prob pokorn, eby
na prace, koszty y odwagi, y ucierpienia iego byl miociwy respekt.

Po reatiey iego wsta Król J°M , a Jchm deputowani ex Se-

natu poszli do Poseskiey Izby, któr wcignli persuasi swoi na

gór do suchania zaraz po poudniu reatiey P" Wysockiego, którey

mu nie dozwolili PP. Posowie czyni, póki wprzód wedug prawa

nie poprzysie. Przysig tedy klknwszy przy Panu Poznaskim,

który mu rot iuramentu czyta, a po przysidze wykonaney reca-

pitulowa obszerniey wszytke reatiey swoiey punkta, które mia spi-

sane, y wicey z karty czyta, nieli napami mówi. Przyda y nowy
punkt do reatiey w Senacie zrana uczynioney, to iest skarg na

JmciPana Podskarbiego WKoronnego w prywacie swoiey : nayprzód

e mu kredyt u Porty przez pisanie swoie do P. Baniego zepsowa,

a potym e trzydzieci tysicy dugu , na Poselstwo niebosczykowi

P"" Radzieiowskiemu od Skarbu Koronnego winne, które iemu trzeba

byo odda, na co inszego obróci. Przyda et criminationem falsis-

simam na J°mci, iakoby ten Pan Bani mia by priwatnym J°mciPana

Podskarbiego correspondentem u Porty, quod risu exceptum od J"K-

Mci y Senatu , u których notissimum , e P. Bani leszcze za Króla

J°Mci przeszego byl Rzptey pensionarius
, y dawano mu z Skarbu

Koronnego iurgielt za potrzebne, które przysya od Porty wiadomo-

ci. Z Izby za Poseskiey kilku go oraz okrzykno, eby dowodzi,

co J"mciPanu Podskarbiemu zadaie, e Bani iest iego privatnym cor-

respondentem. Co chcia probare listem J°mciPana Podskarbiego de

data 2''" Octobris roku przeszego w Warszawie pisanym po francu-

sku ; który gdy go znowu okrzyknli eby czyta, wymówi si, e
sam izyka francuskiego nie umie, ale e ma ten list po acinie barzo

dobrze przetómaczony, y e go gotów czyta, ieei na to bdzie

zgoda. Certatum troch diversis studiis, gdy iedni woali, eby czy-

ta, a drudzy contrarium. Tandem gdy od Krzesa JmPan Kanclerz

') Rkp. Pustowskiego ma: »Aliain."
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W''X°L° czyta kaza, mieli si z tego wszyscy, gdy sam o sobie

po dwa kro w tym licie przetómaczonym czyta: ,stultLis iste Wy-
socki"; a potym na te sowa: ,Mam Króla J"Mci , Senat y Rzpt
w rku', suspensi ora tenebant, póki si nie reflektowali, e to musi

by wielki error w przetómaczeniu. Domagali si tedy, eby sam

ten list originalny odda do rk J°KMci. Który odebra .ImPan Kanc-

lerz W°X'L° przy Krzele stoicy, a potym declarowawszy imieniem

J^KMci, e go kae genuine przetómaczy, solvit sessionem. A po-

tym zaraz w pokoiu in praesentia wszytkich, którzv z Senatorskiey

Izby odprowadzali Pana, czyta ten list Król .r\M, w którym mia-

sto tych sów: .mam Króla J°Mci
, y Senat y Rzpt w rku-, zna-

laz; "mam ordynans Jego Królewskiey Moci, Senatu v Rzptev w rc-

ku" ; zkd zaraz niewinno JmciPana Podskarbiego, y nader nie-

suszna criminationis impetitio wszytkim patuit.

Do Izby Poselskiey napierali si niektórzy z Panów Posów . .

JmciP* Kanclerza W^K^L" powróci, ale e iu by Pan
Marszalek Ich, przed wniciem na gór soherat sessionem, rozeszli

si do Gospod.')

Die secunda Junii. W Izbie Poselskiey nierychlo zasiedli, v nic

te nie sprawili, bo rzadko który przyszed nie z zagrzan gow.
Na Wysockiego detonabant barzo, e niedostateczn reiati uczyni,

e si tak kaza cieszy z woyny, z któr przyiechal. iako z grun-

townego pokoiu, obiecuic tryumfy y zwyciztwa bez fundamentu.

aiali go niemniey y o to, e si mia targn iniuriosissime na

.ImciP" Podskarbiego^ nie zrozumiawszy sprawy, y list iego w któ-

rym si nic zlcgo cale nie mogli domaca, tak opacznie y gupie'
tlómaczyl. Grozili si niektórzy wytarga mu za to brod , drudzy
za, e u prawa succumbet niechybnie pocnam talionis. .ledni chcieli

koniecznie kaza go zawoa do Izby, eby si sprawowa; drudzy
za contendobant, e nic po tym, eby gupiemi y lekkiemi illacyami

zawi Izb.

Tymczasem trafunkiem wyrostek Pana Podkomorzego Pozna-
skiego siedzc za Panem Newelskim , Posem Polockim . trci go
z tyu nog czyli obuszkiem ; a on z impatientiey, obróciwszy si,

dal mu w gb, y wola wielkim gosem, eby zaraz ustpili wszy-
scy kto nic Pose. Ui si Pan Podkomorzy Poznaski za swego
Domowego, y pocz si swarzy z Panem Newelskim : a gdy ich

') Ustpu tego ostatniego, oJ stów: -Do Izby Poselskiey — — Rkp. Puslowskiepo pIl- ma
wcale; rkd wniock , ic kopista Naruszewicza mia inne ródo; jako je i wymicni.i : «Ex Mss.
Stan, Aug. Rcgis.*
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iedni wadzi , drudzy rozwadza chcieli , in tumultu et Yociferatione

Pan Marszalek Poselski diremit lites soluta sessione.

Die tertia Junii. Zrana bya "Wielkopolska sessia u Reformatów,

na którey stano nemine contradicente, eby podpisa Confoederati

skoncipowan ; a przytym uprosili Xicia J°mci Xidza Bislcupa Ku-

iawskiego, eby ze dwiema deputatami od sessiey Wielkopolskiey do-

iecha na Uiazdów do Xidza Primasa z incltati y zagrzaniem do

spólney obrady de Repca. Stano y to, eby Maopolskich Posów
przez P* Starost Kociaskiego incitare do podpisu na konfoederati.

W Senacie Haneko mia u Króla J°Mci audienti ; krótko tylko

wierne Oyca swego poddastwo, z supplik iego, y z samym sob
cielc pod nogi J^KMci, przypomnia dobrotliw na przeszym Sey-

mie declarati, y supplikowa , eby teraz podanym ukoronowan
bya skutkiem. Prezentowa przytym kilka Starzynnych * Kozaków

z puku Humaskiego, ad obsequium J°KMci od Oyca iego poci-

gnionych, a oraz y rot przysigi, któr sami y z drugimi tego puku
Kozakami firmarunt fidem , gotowi bdc potwierdzi tey przysigi

in conspectu samego Króla .]"Mci. Pochwali ten ich zelum Król J°M
przez usta JmciP"' Kanclerza W°Kor"*, y deklarowa im askaw ex-

pediti z ukontentowaniem in desideriis, za zniesieniem si cum Or-

dinibus. Jako byo zaraz na to, po powstaniu z Senatorskiey Izby,

Senatus consultum, na którym stano, eby y Posów tych iak nay-

epiey traktowa, y potym indulgere Hanekowi, ze wszytkimi po-

susznymi Kozakami, cokolwiek moe indulgeri.

A Haneko z drugimi Posami Kozackimi poszed zaraz z Se-

natorskiey Izby do Poseskiey; po którego audientiey, y responsie in

farorem Oyca iego danym, nie byo nic, tylko wexacye róne, laia-

nia et fulmina na P. Wysockiego, które na niego róni, iedni mode-

rantius, drudzy non sine impetu, przez czas niemay dirigebant, czy-

taic publice, co o nim niedawno Wezyr Wielki pisa, e to iest

czowiek, który si sam z sob nie zgadza; raz to, a drugi raz co

inszego na audientiach mianuic; eby go revokowa, a kogo mdr-
szego posa, ieeli chcemy, eby nam punkta przywióz potwier-

dzone. Czytali y te recommendatie, które mu Resident Cesarski da-

wa: e to iest czowiek ni do czego nie sposobny, nazbyt si w wi-

nie kochaicy, y upiiaicy si niemal na kady dzie; a gdy si upiie,

e sowy Turków cina, y niepotrzebnie irrituie; a co gorsza, e im

wszytkie sekreta, listy y Instrukcye od Pana swego, czyta; e Panio-

tego *, yczliwego correspondenta wszytkicli Panów Chrzeciaskic h,

mao nie przyprawi o mier, oskarywszy go, e nas przez Woochy
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O imprezach Tureckich przestrzega, y pewnie-by by dla iego glupiey

y zloliwey nieostronoci za swoi ku nam yczUwo dal gardo,

jdyby ao Wielki Wezyr tak nie kocha v nie aestimowa.

Zadawali y to publice Wysockiemu, laic go od matki, v iako

nayzelywszemi sromocc sowy, e po to tylko do Turek powtór-

nie iedzil. eby si sta gorszym, ni wszyscy Turcy y poganie, bo

dwudziestu czterech Chrzecian ode Dworu niebosczyka Pana Ra-

dzieiowskicgo po mierci iego, do siebie zacignionych, y lagodnemi

uwiedzionych obietnicami, Turkom w niewol na galery przedal.

Do tych grzmotów y haasów na Wysockiego, przymiesza Pan
Newelski gorc swoic kwerimoni na wczorayszy^ swoy contempt,

exag2ieruic , e go y w nocy po gospodach szukano, chcc mu na

zdrowie nastpi.

^an .Marszalek N\idzc e si w niwczym nie mai do zgady,

y e si coraz na wiksze zanosi haasy, solvit sessionem.

Die quarta Junii. Na sessiey Wielkopolskiey u Reformatów czy-

ni relati Xie J''mXidz Kuiawski conferentiey, któr mia e.K mente

Proyinciey Wielkopolskiey z Xiciem J°nici Primasem : e gotów

iest przyby ad consilia publica, gdyby dawniey byl incitatus; e si

obiecuie stawi zaraz po witkach we rod; Confoederatiey e nie

chwali, y e mu si to nie zda adaeuatum medium do uspokoienia

diffidentii domowych; de securitate publica, y o obronie Rzptey e
nie radzi radzi bez Wodzów ; a naostatku e si sam obiecuie przy-

raówi in publico pro sensu suo.

Do obrady de bono publico bya y Maopolska sessia u Marcin-

kanów, na którey, iako y na przeszey, stana zgoda, eby in casu

zerwania Seymu Pospolite ruszenie da J"Królewskiey Moci w rce,

pod conditi, e^y go non ad ciyilia dissidia. ale na same tylko woyn
'lureck zaywa. Chodzi P. Starosta Kociaski z persuasi od

Wielkopolskiey sessiey, eby si na Confoederati nie zbraniali pod-

pisa. Odniós declarati, e gotowi .IchmPP. i\)slo\\ie Maopolscy
poy na sessi do Wielkopolskich, albo w izbie o to conterre oraz

ze wszytkimi.

W którey gdy nierychlo po poudniu zasiedli. W Wysocki prae-

scnti swoi da okazi do nowych inyectyw na si, które ,lmP.
(chemiski Podstoli maiori impetu, nieli dnia wczorayszego, wywar
na niego, czytaic wszytkie, e.\aggieruic y ampilikuic. na niego do-

kumenta, z listów tak Wezyra Wielkiego, iako Residenta Cesarskiego,

y ksig Tlómackich przekopiowane. Przymawiali si rzewo y dru-
dzy JchmPanowic Posowie do conlusiey Pana Wysockiego, y gdy
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O gos coraz do swoiey iustificatiey prosi, nie dozwalali mu adn
miara, mówi.

Pan Marszalek Poselski kilka razv proponowa, eby przvnav-

mniey przede-wity determinowa, ieli Seym ma by trzyniedzielny

abo nie. Sia ich bvo, którzy radzili skrócenie. v brali niemao czasu,

persuaduic eby darmo czasu nie bra. Drudzy za contendebant,

e lepiey wszytko z grontu' na tym Seymie naprawi, cokolwiek

z przeszlycli lat exorbitatum; a gdy si w ni-w-czym nie zgadzali, li-

mitowawszy Seym do rody [t. j. do H° czerwca], solyit sessionem.

[d. 5° czerwca, niedziela zesania Duclia S°].

Die sexta Junii. [poniedziaek]. Xidza Koryciskiego sia barzo

sprowadzio Praatów, Dworskich, y Posów, z upominkami z Rzymu,

do kocioa farnego. Wyieda z paacu Xidza Biskupa Pockiego,

ubrany w purpur y mantolet gronostaiami podszyty, iakich Biskupi

y inni Praaci wysocy w Rzymie zaywai, na koniu biaym wietno

ubranym; niós miecz z Rzymu przywieziony, a na mieczu, z po-

chew niedobytym , Czapk na ksztat szyszaka starowieckiego, axa-

mitn tialkow, zlotem y perami bogato od wierzchu w promienie

tkan, na samym wierzchu y po rozporach, tak zprzodku iako y ztytu,

byy guzy okrge podugowate, na cztery palce w kup zoone
grube, a na pó-trzecia dugie, perami suto tkane; po bokach z obu-

dwu stron dwie gobice, Ducha S" reprezentuice, take z pere suto

utkane; pod gobicami tama karmazynowa, na pó-trzecia palca

szeroka, zlotem bogato haftowana, spinaa czapk pod samemi wy-

ogami, które na do dobr szerokie, na ksztat wyóg u Polskich

czapek, tylko e proste y nic nie namarszczone, nadól obwisy. Wi-

siay koce od tey tamy ztylu na pótory wierci okcia, y frendzl

zot na dwa palce dug. Wyogi y caa czapka gronostaiami pik-

nmi podszyta bya, a dwa gronostaie wisiay wtyle, ogonkami rów-

naic dugo tamy. Sama czapka od wyóg, wysoka troch bya

wicey, ni na pótory wierci, y przestronna dosy, paskawa bar-

ziey naksztat szyszaka, nieli cale okrga. Miecz za byt naymniey

na trzy okcie' z fordymentem dugi ; fordyment starowiecki, z esami

dugiem i y grubemi, na których kocach z tey y z owey strony fi-

gurki niemae. Sawy z trb ze srebra lite; rkoie take gruba,

krconym y rzezanym srebrem przykryta, na pó okcia duga, gaka

z figurk Piotra ", klucze w rku trzymaicego ; po obu stronach

rigurki , tabliczki z gwiazdami, herbem Clementis X""; nad figurk

tiara Papieska, y z wzami po bokach zakrconemi. Pochwy cae

litym srebrem w gst kratk przykryte
,

przez kratk przebiia si
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gdzie- nie-gdzie aksamit karmazynowy niestrzyony. Paski u pochew

bviy z tamy karmazynowey srebrem y zlotem przetykaney. szero-

kie na trzy palce, z puklami rebrnemi w gwiazdeczki. Zangiel ') na

kocu duv z herbem Papieskim. To wszytko srebro na tamie, poch-

wach. V rkoieci . byo bogato pozacane.

Ró za dla Królowey Jeymoci. szczerozot, da trzyma Xi-

dzu Kapelanowi Biskupa Pockiego. Róa ta naksztat krzaczka . na

pedestale naksztat korzenia, z gazkami liciem, nader misternie zro-

biona, way omnacie-set czerwonych zotych.

Te trzy specyaly z wielk pomp witney kalwakaty do ko-

cioa przYwioslszy. odda do rk Xidza Nunciusza, przy otarzu

wielkim na to czekaicego, uczyniwszy mu tvlko krótki komplement

od Oyca witego. Miecz odebrany da Kapelanowi swemu . który

go y z Czapk na kocu pochew wetknit, rkoies na otarzu spar-

szy trzyma, rónych Xiy per vices do trzymania odmieniaic. Ró
za, od Xidza Koryciskiego odebran, kaza postawi wysoko na

otarzu, tam gdzie ciborium pospolicie bywa.

Po zoonych na otarzu tych witych upominkach , Królestwo

Jchm przyszli gankami do kocioa, y nie w gabinecie na gankach,

ale blisko otarza pod baldachimem wietnym wietno ubrani siedli.

Wszytek Dwór. take Senat, Izba Poselska, zrzucili aob ^i na ten

dzie dla tego aktu.

Xidz Nunciusz msz celebrowa, po którey Xidz Pikarski mia
kazanie, wziwszy text 4" Regum. capite 9, yersu 12: A on mi po-

wiedzia tak ze mn mówi powiadaic . e Pan tak do mnie wska-

za: Pomazaem ci królem nad Izraelem. iversu i3.i A take wnet

kady ziwszy szat sw, skadali ic pode na wschodzie, a zatr-

bili w trb, y mówili: króluie .leha x\lówil sil de testimonio veri-

tatis et de contirmatione coronationis. Nazwa ten akt utwierdzenieoi

koronaticy, y umieszczeniem Pana na Thronie. co si barzo niepo-

dobao wszyikim. Exaggerowa. iako to iest beneficium wielkie Sto-

licy Apostolskicy. które nigdy nie potyka tylko tych .Monarchów, co

sa godni testimonio et confirmationc. .Adhortowal Króla .r.Mci. eby
wzi wesoym sercem od naywyszego po Bogu Monarchy y Wie-
lowtadce, Galeam et Gladium tortitudinis, a Królowey Jeymci win-

szowa, eby przyimuic powicon Ró. tak iako si Róa zowie
Risus 'I errae, miaa wrychle risum sobie w osobie swoiey wszytkim

') I-inde pisze: •Zankiel.*

') W ialobie byl Król i Dwór z powodu mierci Xiciny Wiiniowieckiej. matki Króla, która

niedawno, bo w dzie wiclkonocny, bya umara; jak wzmianka o tern poniej, pod dniem lo" czerwca.
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Pastwom, którym szczliwie pannie, risum a Domino factum. Chwa-
li potym Królow Jeym, y stosuic osob Jey do licznego róy
kwiatu, powiedzia, e nie wie, gdy ta Róa od Stolice witey b-
dzie w rku Królowey Jeymci, ieeli bdzie zdobi Królow Jm,
czyli raczey od Królowey Jeymci sw ozdob [mie bdzie].

Przez kazanie y cale naboestwo siedzia Xidz Koryciski wy-

ey, ni wszyscy Biskupi, ni Xidz Arcybiskup Lwowski, Stryi iego.

Po kazaniu, wstawszy z mieysca oddal listy od Oyca witego Kró-

lestwu Jclimciom. Król J°M swoy odpiecztowawszy, da publice

JmciXidzu Referendarzowi Koronnemu, a Królowa Jeym JmciXdzu

Kanclerzowi swemu. Obadwa byy napenione bogosawiestwem

y powinszowaniem Oycowskim.

Po przeczytaniu listów mia Xidz Koryciski peror do Kró-

lestwa Jchmci, fusius wylewaic bogosawiestwa y powinszowania

Oyca witego w listach wyraone, na Królestwo Jchm, a referu-

iac si na Xidza Nunciusza w oddaniu upominków, które od Sto-

lice witey przywióz, y wedug instructiey sobie daney odda do

rk Jego. Mia t peror siedzc na Krzele, przy otarzu, naprze-

ciwko Krzesa Xidza Nunciusza postawionym. Po którey zaraz wsta
J°mPan] ') Kanclerz Wielki Koronny, maic na mieyscu Marszakow-
skim Lask w rku swoim

, y odprowadzi Królestwo Jchm z pod

baldachinu ku otarzowi przed Xidza Nunciusza, gdzie na kobiercach

y wezgowkach zotogowych klknwszy, odebrali z rk iego przy

benedykciey upominki od Oyca witego. Woy nayprzód ten bo-

gosawiony szyszak na gow Króla J°Mci , a potym dawszy bene-

dykcy klczcemu odda miecz goy w rce, y znowu woywszy
do pochew, przypasa do boku. Gdy iu po benedykcyi wsta Król

J°M, y Królowey Jeymci oddal take w rce powican Ró. Które

upominki odebrawszy Królestwo Jchm, y zoywszy na otarzu, usie-

dli znowu na mieyscach swoich pod baldachimem; wtym naboe-
stwa dokoczono. Xidz Nunciusz odchodzc od otarza zawoa vi-

vat, za którym wszyscy t allegrec czsto powtarzaic, vivat, vivat

na cay koció krzyknli, w trby y w koty uderzono, y muzyka

na obu chorach tak gosami iako instrumentami wesooci dodaa.

Za Królestwem Jchm nieli te wite upominki Pan Czenik W°X''L°

in absentia Mieczników, Miecz y Czapk na kocu Miecza do góry

podniesion; Xidz Kanclerz za Królowey Jeymci, zot Ró. Kró-

low Jeym prowadzili z kocioa po prawey rce Xidz Koryciski,

') Rkp. ma przez mylk: »Xi|Jz Kanclerz."



26 MONUMENTA COMITIORUM REGNI POLONIAE SAEC. XVII.

a po lewey Xidz Arcybiskup Lwowski , Stryi iei^o. S/.li Królestwo

Jchm zwyczaynie gankami; a potym na Zamku w gabinetach Kró-

lestwa Jchm poskadali upominki odebrane Jchm wyey mianowani,

którzy ie z kocioa za Pastwem nieli.

Trway te ceremonie na pól do czwartey z wieczora
;

po któ-

rych . nim si Jchm Panowie Senatorowie rozeszli, stano stante

pede in Senatus consullo, eby Pana Kowalewskiego wyprawi spie-

szno do Cara Moskiewskiego o wyzwolenie [Sierka] '), wieo
od Haneka oderwanego, y wzitego bez przvczvny w niewol. Ka-

zano mu si zaraz gotowa w drog, póki expeditiey w kancellariey

nie wygotui

Die septima Junii, [wtorek po z. w.] Królestwo Jchm byli w ko-

ciele u fary na gankach; Xidz Przanowski' Jezuita, mia kazanie,

wymowne nazbyt y uczone, ale do pobonoci wiodce. Wzi text:

,Ego sum pastor bonus' ; a potym w prefatiey powiedzia , e mi-
dzy powinnociami pasterza dobrego iest y ta nayprzednieysza, eby
umie izykicm kierowa, przystpi do hisioriey Ducha witego,
w izykach ognistych nad Apostoami reprezentowanego, y wywo-
dzi, e wtenczas izyki ludzkie naylepsze, kiedy ogniem mioci pa-

ai; wtenczas naygorsze, kiedy iako miecz na obie strony ostry, abo

iaka strzaa zdaleka zabiiaica, zabiiai na sawie bliniego. Wypad:
in locos communes uszczypliwych obmówek, aiania, swarów y ze-

Iywoci; zkd nienawici, niechci, rozterki y w-oyny rosn; y po-

tym contrarias, agodnoci zgody y pokoiu, tvm grzechom, wystaw'o-

wa y wysawia, virtutes. Zawierszy winszowaniem Izbie Poselskiey

y Seymowi temu izyków ognistych Ducha ", y witey zgody.

Nowiny niedobre z Ukrainy przyszy, iakoby Tatarowie w nie-

maey liczbie wpadszy w Ukrain , z kilk tysicy Turków na po-

moc Doroszckowi posanych, mieli znie Hanekowych ludzi, y Ka-

mieniec Podolski obledz.

Die octava Junii, [roda]. iYlalopolska sessia bya zrana u Mar-
cinków, na którey mówiono si o obronie Rzptey, a nic nie conclu-

dowano nad to, co na onegdayszey sessiey stano; to iest eby con-

focderatiey nie podpisywa, y na Pospolite ruszenie in casu zerwania

Scymu nie pozwala, chyba dla samey woyny Tureckiey.

W Izbie Poselskiey o wtórey po poudniu zasiedli; traktowali

dcsultorie róne materie, nic nie concludowawszy. Wielkopolscy usi-

owali przywie drugich do podpisania konfoederatiey, iMaopolscy

') Zostawiono tu w Rkp» miejsce puste na imi, snadi przez przepisywatza nic wyczytane;

domyilam »i({, ie tu nic o kim innym mowa, tylko o Sirku.
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za pokazowali, e to s cxosa nomina, Zwizków y Konfederatii,

y e non competunt Reipcae confoederatie , tylko generalne podczas

Interregni. Pan Xiski w mowie swoiey przyda, e na Turków ani

na postronnego nieprzyiacieia nietrzeba konfoederatiey ; w domu za,

ieli na kogo potrzeba, eby mianowa to dzieci, bo on nie moe
zgadn, przeciwko komu-by si skonfoederowa potrzeba.

Na co si odezwa Pan Gomoliski, Wielkopolski Pose, e to

s widome y wszytkim wiadome rzeczy, co Xidz Primas publice

nie po-ieden-kro mówi, e [z Króla .I"Mci nie kontent],' e abdika-

ciey potrzebuie, e wie sil na Króla J"Mci, w czym nie uczyni do-

sy pactis conventis; wiadomo y to, co JmPan Marszaek Wielki

Koronny w reskrypcie swoim ^) trzy punkta poda Królowi .l''Mci,

w których pacta conventa praetenduie by naruszone: wiadome y in-

szych malcontentów przeciwko Panu mowy y zawzitoci : y iu po

prostu trzeba nastpi na onych
, y declarowa si przez konfedera-

ti , kto chce przy Panu , a kto przeciwko Panu stawa. Przyczyni!

si y za Wysockim , eby mu gos dano, do usprawiedliwienia si

w tym, co mu [obiciunt] ,•'') y do obiawienia tego, co ieszcze [ma ob-

iawi].

Byy znowu na Wysockiego róne invectiwy, do których przez

siedzenie w Izbie dal okazi, y traktowano go nie lepiey, nieli dnia

onegdayszego.

Pan Marszalek proponowa po kilkakro
,

prosi! y obtestowat,

eby poy na gór. pokazuic, e to iu trzy niedziele miny,"*) a Seym
nie mia by, tylko trzyniedzielny ; e o tak straszney woynie Turec-

kiey ze a nader pewne ingeminantur nowiny, a o Obronie Oyczy-

zny, dla którey ten Seym iest zoony, ieszcze y mówi na nim nie

poczto.

Sia byo tych, co z nim trzymaic, i na gór chcieli, drudzy

za ostendebant, e si nie godzi na gór chodzi bez constitutii, y e
trzeba wprzód w Izbie Poselskiey to przynaymniey determinowa,

iak ma by Seym, czy trzy, czy sze-niedzielny, a constituti sobie

iedn o obronie napisa.

Panowie ukomscy, rodzeni bracia obadway, y Pan Starosta

Bracawski declarowali, ze nietylko na gór póy, ale ani do obrony

') Rkp. ma, pewnie przez pomyk: «ie Król JoM nie kontent.«

') P. Pod.: 16-2. 4. 18. Nr 358..

') Rkp. ma mytki : »obiecat" >imu obiecuie«.

*) I w tem dowód, (gdyby dowodu potrzeba byo), e si Seym ten 18" maja, a nie 1° czerwca

zcz). Od iS" maja bowiem liczc, z d™ 8° czerwca poczyna si wanie 4<y tydzie sejmowania.
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Rzptey przystpi nie mog, y medri iey malis ab cMrti, póki ab in-

tra Jiflidentiae] ') umorzone, y exorbitantiae uspokoione nie bd.
Certowali róni ratiami z nimi, pokazuic, e to naywiksze ex-

orbitans: nieratowa Oyczyzny gincey; e gdy saluti publicae b-
dzie prospectum , acno si bdzie y o exorbitantiach pomiarkowa ;

które controversie trway a do wieczora. Przed samym wieczorem

Pan Ubysz, Cliory Gostyski, y Pan Gsiorowski, Starosta Radzie-

iowski, z koleg swoim, wyszli z protestati, e si wicey do Izby

Poselskicy nie wracaic, czeka bd na górze na przyicie wszytkicli.

Mówili potym po odeyciu ich, y ustaniu przez protestati ac-

ti\itatis, passive],-) wszyscy; iedni ich chcc re\okowa, drudzy poy
na gór za nimi, trzeci narzekaic na calamitatem temporum , nie-

zgod, diffidentiae, y straszne zalepienie, e zguby swoiey nie wi-

dzimy. Czeka cierpliwie Pan Marszaek a do zachodu soca, chcc
si doczeka w czymkolwiek zgody; a obaczywszy, e si w ni-wczym

na nie* nie zanosi, powiedzia, e solvit passive sessionem, poniewa
activitas przez protestoti ustaa.

Za przyiciem pomienionych protestantów na gór deputowa
byl Król J^M P^Wd C/erniechowskiego z Panem Brzeskim do Izby

Poselskicy, eby i incitowa na gór. Przed sob posali daic zna
Panu Marszakowi o przyciu swoim. Nie radzi im przychodzi, dla-

tego, e Izba nie miaa activitatem ; y tak si znowu wrócili z drogi,

troch ant solutam sessionem.

Die nona Junii, [czwartek]. Zrana bya sessia Wielkopolska u Re-

formatów, na którey si zgodzili wszyscy, którzy podpisali confocde-

rati, poy na gór z Poselskicy Izby sine regrcssu, y drugich wszyt-

kich wie y namawia do teye zgody.

W Izbie Poselskicy zasiedli na pó-do-trzeciey po poudniu; gdzie

Pan Marszaek omni studio, opera, et persuasione, usiowa wcign
Izb na gór. Niebarzo temu przeczyli Panowie Posowie Krakow-
scy y Sendomirscy, tylko yczyli, eby wprzód zgodzi si na to,

icli Seym ma by trzyniedzielny albo szeniedziclny, y napisa aby
icdn constituti. nie cliodzc z goemi rkoma na gór.

Panowie ukomscy za, Posowie Piscy, y Pan Starosta Brac-

ia wski, upornie barzo stawali, chcc eby Seym byl koniecznie sze-
niedziclny, eby exorbitantie koniecznie wprzód uprztn, nieli o obro-

nie Rzptey radzi, a obron eby zaczyna od kockwacyi* Wodzów.

') Hkp. : "dissidcntiac."

') Kkp. : >partium>.
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Drudzy za in contrarium produkowali artykuy Ziem y Woie-

wodztw swoich, eby Seym dluey nie by nad trzy niedziele, y eby
na nim o samey tylko obronie Rzptey radzi.

Przerwa! im te discursy y disceptatie wiazd Xicia Primasa na

pó-do pitey po poudniu , którego z Senatu nie wprowadza nikt

oprócz JmciP* Woiewody Czerniechowskiego, y JmciP" Podskarbiego

Koronnego, y JmciPana Maogoskiego. Karet icdnak byo czterdzie-

ci y trzy, y kalwakaty z domowych iego niemao.

Przy Królu J°Mci by Arcybiskup Lwowski , Biskupi wszyscy

y wieccy JchmPP. Senatorowie y Urzdnicy, którzy tu s prae-

sentes. Przyil go Król J^M w Marmurowym Pokoiu przy oknie.

Po adoracyi Maiestatu Paskiego y krótkiey rozmowie, wita potym

Królow Jeym w Jey Pokoiu.

A dopiero po tych ceremoniach y po odiedzie iego wrócili si

PP. Posowie do Izby swoiey, z którey byli non soluta sessione na

wiazd iego wyszli, y certowali znowu maiori contentione o to wszytko,

o co y na pocztitku sessiey. Naostatek porwali si niemal wszyscy

na gór . . .

[Tu przepisywacz oczywicie przez niebaczno opuci jaki ustp znaczniejszy, bo bez naj-

mniejszej przerwy, jak gdyby niczego nie brakowao, pisze dalej. A opuci opowiedz wstpu do

burdy z Piaseczyskim , Starost Bractawskim, który (jak zkd ind wiemy), opiera si iciu na

gór, a Posom tvm, którzy si do wyjcia ruszyli, w drodze stan i i niedopuszczat. Patrz dia-

riusz inny tu dalej pod Nr 36 1 zamieszczony, a osobliwie list Alex. Lubomirskiego, S'y Sandeckie-

go, 1672. 6. 11; poróv\naj te Zatusk. I. ?42 sqq.]

. . . poprostu tylko uporem narabia, e nie poydzie. Sunli si do nie-

go wszyscy, y iedni sowem, drudzy elazem, chcieli przeama upór

iego; a naygorsi byli na niego ci, którzy nie byli posami; z których

ieden z Woiewodztwa Kiiowskiego wpó szabl dobywszy, woa,
eby go zabi y rozsieka; drudzy za, e lepiey, eby ieden zgin
dla wszystkich, nieli wszyscy dla iednego. W wielkim tumulcie led-

wie go Pan Marszalek z kollegami swymi z Woiewodztwa Krakow^-

skiego y Sendomirskiego obroni
; y nie uszed-by by haniebney

mierci, gdyby klknwszy nie przysig, e nie bdzie wicey kon-

tradikowa iciu na gór.

Po uspokoieniu tego tumultu zaczli narzeka w gosach swoich

niektórzy, e Izba Poselska iu nietylko actiyitatem, ale y libertatera

Yctandi nie ma, a Pan Starosta Braclawski rzek, e iu wicey ani

le ani dobrze mówi nie chce. Dla czego Pan Marszaek, widzc,

e iu niebyo nadziei ani podobiestwa wcign ich przed noc na

gór, solyit sessionem samym wieczorem.
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Z Wilna przysza wiadomo, e Woysko W°X'L° na Com-

missiey weszo w Confoederati , sprzysigszy si stawa przy do-

stoiestwie Maiestatu J°KMci. Za Marszaków Confoederatiey obrai

JmciP* Woiewod Wileskiego, [Poockiego] '), y Smoleskiego, .1°-

rnciP" Kanclerza W"X''L", y Xcia J°mci Piecztarza mnieyszego.

Die decima Junii
,
[pitek].

Odprawowaly si exekwie Xny Jeymci l^ani Woiewodziny

Ruskiey, Matki .l"KMci, (która w Zamociu w niedziel Wielkonocn

o szóstey zrana atis cessit^, w kociele farnym S° Jana. Katafalk

bv postawiony midzy dwiema' chorami muzyckiemi przed otarzem

wielkim; trumna staia na [ledestaach na pótora okcia wysokici

,

na rozpostartym suknie czarnym , cienkim harzo, postawionyci. Ta-

kime suknem, wedle ostatniey woli Xiny niehoszki, trumna bya
obita, wieczkami czarno szmelcowanemi. Nad trumn w gowach,

na poduszce ceglastey axamitney, galonem srebrnym szerokim obra-

mowaney, kutasami take rebrnemi po rogach, na okie nad trumn
wyniesioney, leaa mitra Xica , na dnie z axamitu karmazyno-

wego z wielkich zrobiona diamentów, które wedle taxy iubilerskiey

moe rachowa naymniey na om kro sto tysicy zotych. Okoo
trumny stao om piramid, cztery po rogach, dwie po prawym,
a dwie po lewym boku. Na kadey z piramid stay statuy trzyma-

ice fascie z inscriptiami . a wszytkie stay na trupich gówkach, y
od dou a do samego wierzchu trupiemi gówkami y kociami na

przemiany pomalowane byy; a na kadev trupiey gowie, iako y na

mierciach , byiy mitry Xice z zegarkami ciekcemi y skrzydami

po bokach
,
pene wiec iarzcych y lamp goraicych *. W porodku

tych omiu piramid, nad sama trumn, trzyma in aiire wysoko,

tam gdzie si wierzchy piramid koczyy, na skrzydlastym Pegazie

siedzc, Apollo dziewit piramid, grubsz y krótsz ni drugie,

take lampami y wiecami zewszd przykryt
;
pod nogami iego in-

scriptia bya: sic itur ad astra. In apice y samym wierzchu piramidy

stal Micha Archanio, trzymaic w rku obraz Xiny Jeymci , w ra-

mach okrgych ovalis figurae , trupiemi gówkami y kociami, mia-

sto laurów, ozdobionych, y lampami goraiccmi * dokoa oboonych.
In frontc piramidy staa mier , w prawey rce trzy lance na krzy,

herb JchmPanów Zamoyskich, a w Icwey kos trzymaica. W go-
wach y w nogach trumny wisiay nieJalcko jMramid po rogach cztery

lichtarze srebrne, pene wiec iarzcych , których byo dwa tysica,

'j Rkp. m.i pewnie przez niylk: "Pockiego^.
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y lamp dwa tysica. Przed katafalkiem u wschodu, którego byo
siedm stopni, stay dwie mierci, kosy do siebie wycignwszy, y
elaza na krzy zoywszy nad wschodami, a drugiemi rkami od

pola wspieraic si na fasciach , na którvch byo napisano, na pra-

wey : Elemosinas eius enarrabit gloria; a na lewey: finibus pretium

eius. Niedaleko od katafalka w gowach, siedzieli Królestwo Jchm,
a Xidz Nunciusz z Biskupami zaraz w awce , blisko krzese, przy-

krvtey kirem czarnym. Drudzy JchmPP. Senatorowie w drugiey

awce take przrkrytey. Okna w tey stronie, gdzie by katafalk,

y w wikszey polowie kocioa, byy zakryte kirem czarnym. Msz
celebrowa Arcybiskup Lwowski , a kazanie pogrzebowe mia Xidz
Biskup Chemski; które e poda do druku, to tylko namieni, e
przez cae kazanie w osobie Xiney Jeymci witey pamici wy-

stawowa! charakter we wszytkich cnotach doskonaey matrony.

Midzy msz a kazaniem chodzili Królestwo Jchm dwa razy

na offert okoo katafalku, a po kazaniu trzeci raz. kadc na wielk

srebrn miednic dla mszy zadusznych po garci czerwonych zotych.

Obchodzili po Królestwie Jchmciach y Jchm Xia Biskupi, którzy

byli wszyscy ubrani in pontificali , y niektórzy z Senatu, katafalk,

kadc take, co komu ochota kazaa, na offert. Przed wyiciem

z kocioa przychodzi ordinarius loci , Xidz Poznaski, swoim y
drugich Praatów imieniem czynic condolency Królestwu Jchmciom.

W Poselskiey Izbie ledwo o czwartey po poudniu dla tych ce-

remonii zasiadszy, nie czyni Pan Marszaek propositiey dlatego, e
Izba activitatem nie miaa, ani rozdawa gosów; tylko ie sobie pas-

sive brali iedni po drugich, do rónych si przymawiaic materii,

a nic nie concluduic.

Pan Starosta Bracawski aonie barzo y pathetice mówi, wy-

stawiaic przed oczy calamitatem temporum y nieszczcie Oyczyzny,

narzekaic na postpek z nim wczorayszy, iako pod obuchami mó-

wic, mówi nie móg pro libertate sine periculo vitae ; iako Izba

Poselska tak nieszczliwa, e nietylko activitas w niey, ale y liber-

tas ustawa. Po mowie swoiey, któr wszystkich poruszy, chcia

wychodzi z declarati, e protestatiey adney n^e myli zanosi,

ani z osoby swoiey odbiera activitatem Izbie, ale e tylko niemo-

gc concoquere alu wczorayszego, ustpuie , eby go ad iustam in-

dignationem nie przywiód, póki w nim nie ochodnie. Prosili go

wszyscy, z mieysc swoich wstawszy, eby nie odchodzi. Cessit pro-

szcych persuasiom, y zatrzyma si do kilku gosów, a potym nie-

opowiednie wyszed.
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Interea Pan Pieniek, Slarosta Owicimski w obszernej mo-

wie swoiey, %v którey indolebat vicibus Patriae, e na tym mieyscu,

gdzie ma bv sacrarium libertatis et securitatis publicae , do tak

strasznych exorbitantii przycliodzi , e y sami custodes libertatis ab

ictu securum , szabel, y obuchów nie s immunes. Poda sposób do

zabieenia temu, eby Seymu nic rwa. w obostrzeniu roty przy-

sigi , e go nikt nie ma rwa na priratach swoich ; a potym eby
posa po tych Jchmciów, którzy dnia wczorayszego y onegdayszego

z protestati poszli na gór, incituic ich ad hunc actum przysigi,

po którey wvkonaney, eby prosto w imi Paskie wziwszy si za

rce i na gór.

Approbowali wszyscy ten sposób, applausu, y kiikakro krzy-

knli: zgoda, zgoda. Chcia zaraz Pan Marszalek wyprawi depu-

tati z incitati po tych Panów protestantów, ale mu bronili depu-

towa, dlatego, e activitas ustaa. "VS'ymawia si potym, e depu-

towa nie myli, tylko prosi passive. Co lubo approbowali, ponie-

wa iednak iu póno byo, y ci protestantes rozeszli si z Zamku
do gospód . wstali sint soluta sessione , dawszy sobie wszyscy sowo,

e iutro na ósm zasida
, y uprosz tych , co po nich z pocignie-

niem do Izby Poselskiey poyd.

Die undecima Junii
,
[sobota].

W Izbie Poselskiey zasiadszy przed poludnii-m o godzinie dzie-

sitey, uprosi za zgod wszytkich Pan Marszaek deputatów po one-

gdayszych protestantów na gór. Którzy gdy powrócili y przyznali

activitatem , proponowa Pan Marszaek, eby ant omnia honor

caley Izby, w osobie JmciPana Starosty Braclawskiego naruszony,

przywrócony byl. Przymawiali si do tego róni, kady pro sensu

suo, promowuic oraz wszyscy skrócenie Seymu do czterech niedziel.

.Mówili sil y de securitate publica in casu zerwania Seymu
, y za-

biecniu temu przez wykonanie przysigi, eby si nie rwa. Sil
byo tych , co zgodnie wczorayszey insistebant strony przysigi. Dru-

gim si za nic zdao adstringi przysig do tego, do czego powinna
stringere wszystkich cnota y mio ku Oyczynie.

Tandem po dugich disccptatiach nawlekli ich Pan Marszalek

na traktowanie ant omnia rcstitutionis honoru 1/bie Poselskiey,

o czym gdy sil disputatum, nakoniec zgodzili si na to, eby Con-
stituti napisa de securitate Izby Poselskiey. rcassumuic wszytkie

dawne, y przez t Constitnii.i ws/ytkicli P()sl()W, którzy-by contra

sccuritatcm publicam co e.\orbito\vali , subicere poenae arbitratriae

Marszalka Poselskiego; a tych, którzy niebdc Postami, do Izby
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przychodz, poena criminali. Pro hac vice eby Pan Starosta Ko-

ciaski, z którego okazia bya onegdayszego tumultu, przeprosi

publice Pana Starost Bracawskiego ; y zaraz go Pan Marszaek

z drugimi kollegami przyprowadzi do niego, przywiodszy troch re-

sistentem do tego, e mu si ukoni y da dobre sowo, a drugiego

do tego, e si in vicem obapili. Na tych za, którzy niebdc Po-

sami do tego tumultu przymiszali si, eby zaraz bya inquisitia,

y po wywiedzioney inuisitiey sd surowy.

Zgodzili si y na drug Constituti o skróceniu Seymu do czte-

rech niedziel; y na trzeci reassumptiey dawnych Constitutii o Ary-

anach. Które gdy Pan Marszaek popisawszy przeczyta, y niebyo

przeciwko przeczytanym adney contradictiey, poegna Izb, y Lask
pooy niespodzianie, tak e si dopiero wtenczas postrzegli, e iu
podzikowa, ci którzy chcieli, eby si ieszcze z dzikowaniem za-

trzyma; y gdy w gosie iego, z którym si nie rozwodzi, prosili

niektórzy o gos, chcc contradikowa, eby Izby ieszcze nie egna,

skoczy w tym krótkie poegnanie.

Po poegnaniu y po zoeniu Laski si byo tych, którzy ur-

gebant inuisiti y sd na onegdayszych winowayców, declaruic

,

e si nie rusz na gór. póki publica inuisitione nie bd osdzeni

ci, którzy si winnymi poka onegdayszego tumultu; drudzy za
temu reclamantes, (których bya wiksza poowa), y odkladaic in-

uisiti y sdy na gór , porwali Pana Marszalka y wynieli go z Izby

na rkach , tak e nie móg adn miar resistere ich impetowi.

Wprowadzili go in illo fervore na gór
,
gdzie Król J°M siedzia

z Senatem.

A drudzy nieruszyli si z mieysc swoich; y gdy potym Pan

Marszaek do nich posya z "Senatorskiey Izby invituic ich na gór,

y assekuruic, e ant omnia inuisiti bdzie, y sd przez wysa-

dzonych na to deputatów, declarowali si , e nie póyd z Izby, póki

ta inuisiti y sd odprawiony nie bdzie.

Po tey declaratiey zwoa JmPan Kanclerz W°X*L°, przy któ-

rym in absentia Marszaków bya Laska, JchmPanów Senatorów

ad consilium do Krzesa J°KMci. Conclusum, eby zacz Pan Mar-

szaek Poselski, in spem wcignienia na gór tych, którzy ieszcze

w Izbie Poselskiey zostali.

Przywita tedy krótk peror imieniem Izby Poselskiey Króla

J°Mci y Senat, skarc si, e propter iniuitatem temporum , czyli

dla przeciwney iakiey tych czasów aury y* narodu Polskiego, z nie-

doyrzaym ieszcze dokoca prac Izby swoiey owocem przychodzi

5
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przed Maiestat J''KMci
,
peen nadzieie , e gdy ta fertilis gleba wier-

nych Poddanych J"KMci solaribus radiis maiestatu Paskiego, y cie-

pem przewietnego Senatu zagrzana bdzie, przywiedzie niechyb-

nie uberes podanego pokoiu, securitatis et tranqLiillitatis publicae

fruclus.

Odpowiedzia mu od Krzesa JmPan Kanclerz W"X"L°: e iako

Król J°M cum summo desiderio et taedio przez cale trzy niedziele

wyglda Izby Poselskiey, tak i teraz z wielk radoci przyimuie

,

obiecuic nondum maturos obrad publicznych fructus radiis clemen-

tiae, y yczliwe Matce rady*, iako nayspieszniey overe, [y] ad ma-
turitatem wszelak przywodzi pilnoci. A iako mdry nauclerus

chcc ex tempestate ginc wyprowadzi ódk , y do podanego
przyprowadzi portu, rzuca czstokro w morze y naykosztownievsze

merces, tak y Jego Królewska Mo, ad gubernacula toncey pra-

wie Rzptey nawy siedzc, summum necessarium by upatruie: od-

rzuca y odkada na stron lubo nader potrzebne materie, y za-

chowa ie feliciori tempori, a teraz same tylko Obron Rzptey trak-

towa. Zawierszyl tym, e Król J"M sucha y przyimowa gotów
wszytkich propositii Izby Poselskiey. Zawoa potym na P" Marszalka

Poselskiego, eby czyta Constitutie , które ma gotowe.

Zacz tedy czyta pierwsz Constituti de securitate Izby Po-
selskiey; ale e iu ciemno byo, a wiec nie przyniesiono, po-

wiedzia, e czyta niepodobno*. W tym Pan Sdzia Rawski za-

woa proszc o gos, y chcc contradikowa czytaniu Constitutii

;

dlaczego mu .ImP. Kanclerz WX*L" nie da gosu, powiedziawszy,

e ,ImXdz Arcybiskup Lwowski wprzód chce mówi, y poczsto-
wawszy gosem. A gdy si on wymawia z mówienia, arripuit gos
Xidz Pocki, y prosi Króla J"Mci , eby kaza solvova sessionem,

dlatego, e iu póno, y e si trzeba gotowa w powinney de-

Yotiey na iutrzeysze wito witey Tróycy, bagaic Maiestat Boski,

aby t [scissi] •) Izby Poselskiey in unionem animorum, y wit
przclormowal zgod. Annuit .rKM iusto desiderio. y zaraz przez

usta .r'mciPana Kanclerza W"X"L" .soluta sessio z adhortati, eby
si w poniedziaek na dziewit do szczliwego Seymu koczenia
.stawili.

Dic duodecima .iunii . [niedziela, . Trójcy].

Król .rM w kaplicy, w Zamku, mszy sucha, a Królowa JeyM bya w kociele u S'""' Tróycc na naboestwie.

'; Kkp. mylnie ma: "iScssi^".
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Wgierscy Posowie mieli privaln~'audienti po poudniu u Króla

J°Mci . w tak zych y wytartych sukniach, e si Dworskim zdao,

i si na audientiey skary mieli , e ich kto z lepszych rozbi. Od-

dali list od A[batiego] Siedmiogrodzkiego Xicia , w którym ofia-

ruie J°KMci y Rzptey ochotnie mediati z Porta. Obieca im prdki

respons Król J°M przez usta J°MciP* Kanclerza W°X^L°, za znie-

sieniem si okoo tego z Senatem.

Die decima tertia Junii, [poniedziaek].

Zasiad Król J"M zaraz po poudniu w Senacie z Pany Po-

sami, którzy ongi poszli na gór, a w Izbie Poselskiey zasiado

omdziesit Postów, którzy leszcze na cie do góry nie zezwalali.

Siedzia tak Senat, iako ta poowa Izby Poselskiey dugo, sine acti-

vitate
,
passive tylko mówic; tam pro authoritate et libertate Po-

selskiey Izby, tu za pro securitate publica
, y obmyleniu iako nay-

prdzey Obronv, zelabant wszyscy. Tandem w Senatorskiey Izbie

stana zgoda , eby posa do pozostaych w Poselskiey, z incitati

na gór; y posali z Senatu JmciXidza Biskupa Kiiowskiego z Jmci
Panem Wd Czerniechowskim , a z Rycerskiego Koa Pana Pisarza

Wileskiego z Panem Gomoliskim ; którzy inter permoventes ratio-

nes mieli nowiny niedobre barzo, z Jas od Pana Myliszewskiego,

piszcego, e si iu Turków pidziesit tysicy z wielkim Wezyrem

przeprawio przez Dunay, y e si sam Cesarz Turecki rusza na

gow przeciwko nam z Adryanopola, a Tatarów kilkadziesit ty-

sicy zczyo si z Doroszekiem za ordynansem Porty. Druga za-

sie ratia: suchanie relatiey JchmPanów Posów, którzy z Moskwy
powrócili.

Suchali cierpliwie ich propositiey; a gdy przyszo odpowiada

powiedzieli, e im odpowiedzie nie mog; póki im Pan Marszalek

ich, wróciwszy si do Izby, y z tymi którzy na gór poszli, acti-

vitatem nie przywróci; teraz tylko passive mówic z tym declarui*,

e na gór adn miar i nie mog, póki tego nie bdzie, eby
honor y powaga Izby Poselskiey per temeritatem tych, którzy ongi

z Izby Poselskiey Marszaka porwali, naruszona, przywrócona nie

bdzie *.

Z czym gdy si Jchm do nich wysani na gór powrócili, ró-

ne byy rónych zdania y illatie : radzili iedni y woali, eby ich

nie czekaic sucha relatiey JchmPanów Posów, którzy z Moskwy
powrócili, continuowa Seym

, y o obronie Rzptey iako nayprdzey

radzi; drudzy za prosili Xicia J''mci Xidza Biskupa Kuiawskiego,

eby Confoederati od Woiewodztw Wielkopolskich, y wielu inszych
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Posów podpisan, poda do Grodu; trzeci classicum canebant de-

speruic o Seymie, y kac egna Panu Marszalkowi Poselskiemu

Króla J°Mci , w pole do Pospolitego ruszenia woali . provokuic

,

e si tam dopiero pokae , kto Panu y Oyczyznie suy y yczy
dobrze, a kto si kocha w zamieszaniach domowych. Midzy tymi

impetuosissimi byli Xidz Biskup Chemski] ') z Senatu, z Izby za
Poselskiey Panowie: Gsiorowski, Gomoliski. Sierakowski, (Stol-

nik Dobrzyski!, Podczaszy czycki ; których nazbyt byl gorcy

impet. Moderowa Xi J"M Xidz Kuiawski. .ImPan Woiewoda
Czerniechowski , JmPan Kanclerz W°X°L°, radzc, eby sessi od-

oy do iutra. a [ui]^) tamt stron omni meliori modo, y Seym
zgodnie koczy.

Pan Pieniek. Starosta Owicimski, do tego wiodc, wv-

wodzi, e to iest non novum, eby Marszalek Poselski wraca si

nazad z góry do swoiey Izby z Incitati po Posów pozostaych . y

e si to y iemu samemu na iego Seymie przydao ^}.

Soluta tedy sessio, y odoona do iutra na ósm po dugich

controversiach , a declaratum od Krzesa przez usta JmciPana Kan-

clerza W"X"L", eby Pan Marszalek Poselski z kollegami swymi

,

którzy iu s na górze, by przed siódm w Izbie swoiey, y nie

wdawaic si w adne materie , usiowa pocign z sob na gór
tych , którzy w niey ongi pozostali.

Die decima quarta Junii, [wtorek].

JmPan Marszaek Poselski mia sessi zrana u Refoi matów
z kollegami swymi, którzy go ongi z sob na gór wzili. Stana
na tey sessiey zgoda, eby iu nie przez Deputatów, iako niektórzy

chcieli, ale sam Pan Marszaek, y z t ca górn parti kollegów

swoich, poszed do Izby Poselskiey in\itowa z nicy tvch , którzy

si ruszy na gór mechcieli.

Co potym po-poudniu na pól-do-trzeciey, gdy si y oni do Izby

zeszli, y Król J"M w Senacie zasiad, przywiód do skutku. Inve-

hebantur na niego barzo Krakowscy y Sandomierscy Posowie, e
si da zbytniey gorcoci y praecipitantiey niektórych, którzy go

dnia onegdayszego invitum na gór z sob pocignli , przywie do
rzeczy tak niesuszney, libertatcm retandi

, y caey Izby Poselskiey

') Rkp. ma: "Chemiski"; ale oczywista, ie tylko przez niylk niewiadomego spraw ów-
czcinych przcpisywacza

') Rkp. ma mytk: .taic".

') By Marszakiem Sejmu roku 1666, drugiego, zerwanego przez .ukomskiego, dnia 23 gru-

dnia. P. Nicsiccki I. w spisie Marsz.; i •Rclatia zerwanego Sejmu» w rkp. »Klokciana" w blblio-

lece w Sucliy.
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decus et maiestatem , z gruntu znoszcey, wychodzi z Izby na gór
stante contradictione wikszey niemal poowy Izby. Pan Podkomo-

rzyc Sendomierski powiedzia mu, e si Bóg et posteritas upomi-

na bd z rku iego, spretam przez takowy postpek libertatem

,

et conculcata omnia iura , a Pan Xiski , Podstaroci Krakowski , de-

clarowat si , e na gór nie póvdzie
,
póki wszyscy na tak consti-

tuti nie pozwol, eby si napotym wicey takowe absurda w Izbie

Poselskiey nie dziay. Znosi iednych milczeniem, drugich ukonem,

y complementem uymowa , a interea gdy ci , którzy z nim przyszli,

wypersuadowali drugim, eby z nimi poszli na gór, ruszyli si za-

raz wszyscy Krakowskich tylko y Sandomierskich kilku Posów zo-

stao, po których si znowu musia wraca P. Marszaek, y da im

sowo, e wespó z nimi promovowa bdzie constituti, aby si

wicey takowe incovenientia nie dziay.

Wcignwszy tak wszytkich na gór
,
proponowa nayprzód

,

eby Panowie Deputaci na inquisiti y sd w sprawie JmciP'' Sta-

rosty Bracawskiego wysadzeni, czynili dosy functiey swoiey na

si wooney ; a potym eby constituti napisa na skrócenie Seymu,

y drug de securitate Posów y Senatorów seymuicych.

Certatum potym dugo rónemi ratiami, glosami et partium

studiis okoo tego, iako skrócenie Seymu dcnominowa, czy go na-

zwa dwuniedzielnym , czy trzyniedzielnym , czyli te pozwoli , eby
by szeniedzielny ; ieli na nim traktowa exorbitantie , albo sarn

tylko obron Rzptey, a drugi Seym zoy na same exorbitantie?

Si barzo czasu te controversie wziy ; tandem iu póno w wie-

czór P. Xiski , Podstaroci Krakowski, podat to medium : eby tego

nie determinuic, ieli ma by dwuniedzielny albo trzyniedzielny

Seym, napisa tylko constituti o skróceniu Seymu, ukróci go we-

dug tego, iako materie seymowania dozwol, choby by pinie-

dzielny albo siedmniedzielny, ieli si prdzey odprawi nie bdzie

móg, przystpiwszy zaraz do materiey naypotrzebnieyszey, to iest

do Obrony.

Approbowal to medium JmPan Wda Lubelski
, y wywiód to

pathetice , e si ten Seym nie moe zwa trzyniedzielnym , a multo

minus dwuniedzielnym, iako niektórych instrukcye mie chc, po-

niewa iutro cztery niedziele bd , iako si zacz '), y niepodobna

per .... [omnia possibilia] , eby si przed sobot mia skoczy.

Tego popar obszern mow JmPan Kanclerz W°X*L°, wy-

wodzc, e gdy tak si mówi de tempore skrócenia Seymu, czas

') 1 to dokadnie oznacza, e si Sejm ten zacz iS maja, a nie i czerwca.
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niepotrzebnie trac. Adhortowal wszystkich, eby lepiey zaraz rem

aggredi ; a na Pana Marszaka Poselskiego woa, eby czyta te dwa
proiektv constitutii : o skróceniu Seymu, y de securitate Posów.

i^in Mars/alek pyta kollegów swoici , ieli zgoda na czytanie,

a gdv nemine contradicente woai , e zgoda, y cicia czyta, nie-

podobna byo iu doyrze bez wiec , y tytu tyko pierwszey con-

stitutiey przeczytawszy, rzek, e luce excluditur. Ozwalo si zatym

kilka gosów proszc Króla J°Mci o solvowanie sesssiey, któr Jm-
Pan Kanclerz W "X°L" solvit od Krzesa , z inritati na dziewit
dnia iutrzeyszego, z tym dokadem , eby te constitutie obiedwie

zaraz na pocztku sessiey czyta.

Die decima quinta Junii, [roda].

Król J"M zasiad w Senatorskiey Izbie na pó-do-pierwszey po

poudniu.

JmPan Woiewoda Cliemiski przy powinszowaniu Jego Kró-

lewskiey Moci szczliwego y spokoynego panowania, czyni obszern
relati Poselstwa swego, y JmciPana Referendarza W''X''L°, kollegi

swego, do Moskwy; przypisuic to wszytko po asce Boey, oso-

bliwemu szczciu J"KrMci , co tam kolwiek dobrego nad nadzieie

wszytkich y swoie wasne rozumienie, po tak zym y nieludzkim,

iakie mieli zrazu, przyiciu , sprawili. Wylicza, iako ich w Kadzynie

na granicy, iako w Smolesku, iako na mieyscu w Stolicy, zrazu

traktowano, iako potym troch civilius; a gdy si o zerwanym Sey-

mie dowiedzieli, indignissimc. Wylicza, na którey audienticy mó-
wili, co traktowali w rozhoworach; a potym wszytko leszcze obszer-

niey czyta z diariuszu .lmXdz Kotowicz, nominat Smoleski, Se-

kretarz Poselstwa.

Po przeczytanym dugim barzo diariuszu dzikowa .IniPan

Kanclerz W"X"L" JchmPP'" Posom od Krzesa za podite w tey

unctiey prace
, y tak dobre , zawartego pokoiu , z którym przyie-

chali , dzieo M.

Dzikowa JmXidz Primas, (który pierwszy raz na tym Sey-

mie apparuit in Senatu i, imieniem Senatu ; a gdv przyszo secundum
(jrdinem Panu Marszakowi Poselskiemu dzikowa imieniem Izby

swoiey, niedopucili mu kollegowie iego, póki .IchmPP. Posowie
nie przysign na relati swoi. Czego si zbranial JmPan Wda
Chemiski, tylko to chcia odby tacto pectore. Ale Pan Sdzia
Wieluski, który naybarziey przysig urgebat. powiedzia, e nie

') Porównaj Nr« 332 i 333.



COMITIA VAKSAVIENSIA ANNI lli72 ALTERA, MENSB MAIO. 3g

.

wie, CO Si w tym terminie zamyka »tacti pectoris«. W czym go

wsparli drudzy koUedzy iego, domagaic si , eby koniecznie ta

przysiga hyia wedug prawa. Broni ich JmPan Kanclerz W"X*L°,

pokazuic w tym indignitatcm , eby si od nich mia ten rygor

prawa zaczyna, zwaszcza, e tak z dobrym dzieem przyiechali.

A gdy po staremu zelose ingeminabant , e trzeba koniecznie prawu

dosy uczyni, rzek, eby wprzód JmXidz Podkanclerzy przysig

na Legati Wiedesk.
Nakoniec uchodzc wikszych acclamatii odezwa si JmPan

Wda Chemiski sam z ochot swoi, e gotów parere prawu, y
wstawszy zaraz z JmciPanem Referendarzem WK^L" przysigli

wedle roty w prawie wyraoney na krzy KciaJ^mci Primasa.

Po wykonaney przysidze chcia Pan Marszaek Poselski dzi-

kowa JchmciomPP" Posom, ale go impedivit Pan Ligza, Pose

Sandomierski, pytaic si JchmPP'' Posów, co za przyczyna, e
tam arduo tempore Reipcae nie przywieli z sob poprzysionych

pactami Andruszowskiemi subsidia na woyn Tureck. Odpowie-

dzia mu JmPan Wda Chemiski, e Andruszowskie pacta y teraz

s poprzysione, y wyraone w nich dwadziecia pi tysicy ludzi

posików bd pewnie dane na woyn Tureck, tylko e leszcze

Car Moskiewski , nie bdc pewny o woynie , wprzód chce posa
swoich Poslanników dowiedzie si od Króla J^Mci y Rzptey, na

który wanie czas tych ludzi potrzebowa bdzfe. Po tey iustifica-

tiey woali na Pana Marszaka Poselskiego kollegowie iego, e zgoda,

eby dzikowa JchmPP"" Posom. Co te y uczyni conccptis' ver-

bis. A po podzikowaniu brali zaraz róni glosy przymawiaic si

do skrócenia Seymu. Pan Gsiorowski z Panem Gomotiskim nie

chcieli pozwoli na prolongati Seymu do Soboty, declaruic si , e
wol, eby Pan Marszaek egna Króla J"Mci, nieli w dugo* Seym

puszczaic, potym pod obuchami, et sub clypeo seymowa ').

Moderowa te gosy Xie J°m Primas, wywodzc, e to s
rzeczy cale niepodobne, eby ten Seym, który si dopiero dzi za-

cz, dzi skoczy; e ledwie podobna, eby si y o sobocie sko-

czy, poniewa dnia iutrzeyszego solennitas wielkiego wita prze-

szkadza. Radzi, e lepiey iu si zgodzi na to, eby od dzisia-dnia

za tydzie skoczy ten Seym szczliwie, a nie mówic wicey

o skróceniu Seymu, ani determinuic czasu, obron Rzptey ant

omnia aggredi, y trakowa i szczerze y pilnie, póki si nie

skoczy.

') To »sub clypeo" jest do jasnym przytykiem do Sobieskiego Janiny.
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Przymówil sic do tego JmPan Kanclerz WK^L", a oraz Pana

Marszalka Poselskiego pobudza, eby constituti o skróceniu prze-

czyta; co uczyni za zgod wszystkich.

Po przeczytaney chcc si niektórzy przymawia, zabierali gosy;

których suspendowa Pan Marszaek Nadworny
,

powiedziawszy,

e Xiije J''i-n Pan Podkanclerzy [W°X°L''] wprzód ma gos, po

odeyciu JmciPana Kanclerza W°X"L" do kocioa. Stanwszy przy

Krzele sohit tymczasem sessionem , dawszy rati , e Król J^M
dlatego wczenie wstaie , eby i na nieszpor dla nadchodzcego

tak wielkiego wita, a na nim baga winnym dzikczynieniem Ma-

iestat Boski za odebrane pokoiu et publicae felicitatis beneficia przez

te kilka lat po szczliwcy Electiey Króla J°Mci, którego dzi anni-

rersaria M dies recurrit.

Soluta sessionc domawiali si vehementer y wielkim gosem
gosów swoich ci, którzy ant solutionem sessiey woali; a potym

confusis Yocibus szemrali dugo. Których chcc uspokoi Pan Mar-

szalek Nadworny, powiedzia, e lubo to s rzeczy nigdy nie sly-

chane . eby soluta sessione mia kto zabiera gosy, iednak ieli b-
dzie wola Królewskiey Moci y rozkazanie, consens Senatu, y zgoda

Poselskiey Izby, e gotów iest glosy rozdawa.
Krzykno wraz na to Posów sil, eby nie dawa, woaic,

e trzeba i na naboestwo. W tym wsta Król J°M, a Pan Pod-

czaszy czycki z P'" Gomoliskim woali, e opprimitur libera vox,

e ius retandi violatur
; y po wyciu Króla J^Mci nie chcieli si ru-

szy z Senatorskiey Izby, a nierycho, za persuasi kollegów swoich.

Die decima se.\ta Junii
,
[czwartek. Boe ciao].

Królestwo Jchm byli w kociele na naboestwie y na proccs-

siey zrana
, y na nieszporze. Przed samym wieczorem bva taiemna

Rada, na którey byli JmXidz Poznaski, Chemski, JmPan Wo-
iewoda Sandomierski y Lubelski, JmPan Marszaek Nadworny Ko-

ronny.

Die decima septima Junii, [pitek].

Król J"M nic mogc si doc/cka Pana Marszaka Nadwornego,
ani adnego z JchmPanów Urzdników, poszed do Senatorskiey

Izby bez podniesienia Laski, y zasiad ze dwiema' Biskupami, Po-

znaskim y Chemskim, dwiema* Woiewodami, Mazowieckim y Lu-

') Wybór Króla Mkhala przypad dnia n\ czerwca, który w roku lótii) by przcddniem
iwicia Ho^cgo-Ciala ; zxd wspomniana rocznica. Mimochodem nadmieni, ie Rkp. ma tu mylk-
animadvcr«aria>.
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beskim . y z Panem Czechowskim '), w Senacie o trzeciej po po-

udniu. Posów iednak ziemskich byo niemao. Którzy zrazu cicho

siedziei; potym confusis vocibus narzekai, e prónui datego, e
im niema-kto rozdawa gosów; y woali gono, eby Król J^M
posa po Lask.

W tym JmPan Kanclerz W°X''L'', po kilka-kro od stou 2) vo-

catus, przychodzi z Lask. Na którego wywarli impety, y obrócili

indignati, woaic e contemnitur Maiestas, e o Seym nie dbai,

e nie czyni dosy vocatiey swoiey JchmPanowie Urzdnicy. Na

co on regessit, e nie iest Marszakiem, e czyni dosy powinnoci

swoiey, y e niezwyk nigdy omieszkiwa. A potym zaraz da gos

Panu Marszakowi Poselskiemu, który gdy chcia constituti de se-

curitate Posów czyta
,
przeszkodzili mu

,
gsto wraz proszc o gosy.

Pan Podkomorzy czycki dowoawszy si przed innymi gosu,

narzeka barzo aosnemi sowy non sine indignatione na to, e w oso-

bie iego dnia onegdayszego vox libera oppressa
,
gdy mu nie dano

gosu, chocia on ant solutam sessionem prosi, e wsta Król J°-

M iego illatiey nie wysuchawszy, e zniesione przez to ius vetandi,

y wywrócone z gruntu wszytkie liberae vocis decora. Deklarowa

si: e ni-do-czego nie przystpi, póki constituti de libera voce na-

pisana nie bdzie.

Po nim wzi gos Pan Chory Gostyski, exaggeruic barzo,

iako w tym wielkie dedecus Maiestatis
,
gdy przed Królem J"Mci

idcym do Senatu, nie podnosz Laski. Supplikowa Króla J°Mci,

eby tego wicey nie bywao, a narzekaic na tych, którzy Urzdu

y powinnoci swoiey nie pilnui, a Królowi J°Mci dzikuic za to,

e tak demittens de fastigio, samego siebie populo credit; upewnia-

ic wszytkich imieniem Poddanych wiernych, e gotowi zdrowia

swoie nie, y krew swoi wylewa przy dostoiestwie J^KMci con-

tra omnes contemptores Maiestatis.

Arcybiskup Lwowski, który interea przyszed, mówi te nie-

wiele in eundem sensum.

Pan Sdzia Sanocki wywodzi obszernie, e generaln obron
trzeba naprzód ab intra aggredi, a nieli ab extra.

Byo potym sil rónych gosów, naywicey o skróceniu Seymu,

o umorzeniu diffidentii, po których uspokoieniu podawali pro medio

adaequatissimo iedni confederati generaln, urgendo, eby si pod-

') T. j. Kasztelanem Czchowskini.

'') Ma si rozumie od obiadu.
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pisa na nie. drudzy zasi, przysig Posów wszytkich y caego

Senatu.

JmPan Wda Czerniechowski pochwaliwszy onegdayszy gos

Pana Xiskiego, Podstarociego Krakowskiego, wiodcy do tego, eby
rem aggredi nielracc [nie]potrzebnie czasu nad skróceniem Seymu,

dziwowa si inaudito stupori et reterno Rzptey, e si ocuci nie

moe, dawszy pokóy Tieoogickim discursom y skrytey fatorum

nemesi ; tyko diffidentie nieustaice cum scandalo vicinarum gentium,

któryci póki nie umorzymy, powiedzia, e nie moe by w Oyczy-

znie adn miar dobrze. Exaggerowa potym . iako to rzecz wia-

doma V nad soce poudniowe ianieysza, e woyna Turecka ni-

gdzie indziey, tyko do nas obrócona iest. Co constat nietylko z cla-

rigatiey Cesarza Tureckiego przez umynego Czausa , nietylko z li-

stów y przestróg od wszystkicli Panów Europeyskicli , od Ormian

y kupców, którzykolwiek mai z Porta correspondentie , nietylko

z wieyci listów od A[bat]ego] Xcia Siedmiogrodzkiego; ale y

wszytkie niemal elementa strasz nas t woyn, straszy Szlacita

z Podola cum caris pignoribus na gow ucliodzca. Przypomnia

potym, iako na przeszym Seymie który stan •), Obrona Rzeczy-

ptey dosy gruntownie obmylona bya w zapacie y auctiey Woy-
ska, w Pospolitym ruszeniu danym w rce J^KMci, a same szcze-

gólne diffidentie nie dopuciy tey publiczney obrady w adnym punk-

cie naymnieyszym przywie do skutku. Powiedzia, e na tym Sey-

mie chobymy nayduey radzili, niepodobna nic lepszego uradzi

nad to, co na przeszym stano; e contra tam praesentia pericula

niemasz po ^ogu ni-w-czym nadziel, tylko w samym Pospolitym

ruszeniu; ale tego y trudno sprowadza, y niebezpieczno kademu
comparerc w sprowadzonym

,
póki diffidentie z gruntu wykorzenione

nie bd. Adhortowa nakoniec, eby ztd obron I^zptey zacz:
wymówi sobie, co kto ma do kogo. A poniewa Król J^M sam

si z tym odezwa dobrotliwie, daic do siebie przystp askawy,

icli kto ma co przeciwko osobie iego, radzi, eby non abuti, ale

na dobre zay tey aski Paskicy; ani odkladaic zacz w imi
Paskie obron Rzptey od umorzenia diffidcntii.

Pan Starosta Srzedzki popiera gorco, eby conoederati ant
omnia in casum zerwania Seymu spisa y podpisa generaln; wy-

wodzc si, e iure naturalis tutellae iest dozwolona, a z wielu

') Mowa tu o Sejmie roku 1670; bezporednio bowiem poprzedzajcy, t. j. styczniowy roku

167J, jako zerwany, nic liczy za nic, i nic "StanO" na nim nic. Za postanowienia roku 1670,

o ktrych mowa
,
patrz Vol. leg. IV. 55—58.
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miar qua propter pericula ab extra, iako * dla diflidentii ab intra

,

potrzebna.

Pan Starosta Bracawski zgadzaic si w tym z drugimi, eby
od umorzenia diffidentii obron zaczyna, powiedzia, e niemasz

nadzieie ani sposobu , eby umorzone byy, póki Kró J°M consilia

u boku swego y consiliarzów nie odmieni. Owiadcza sie przytym,

e krzywd swoi onegdaysz darowa cale publico bono ; ale ied-

nak , e nie o niego tylko samego idzie, lecz o caey Izby zniewag,

którey authoritas przez zesanych na niego sicarios miaa by z gruntu

wywrócona, prosi, eby ci sicarii sine mora y bez wszelkiego re-

spectu sdzeni byli, y eby prawo de securitate Posów, dnia one-

gdayszego skoncypowane, czyta Pan Marszaek. Co te y uczyni

za zgod wszytkich , dooywszy w tey constitutiey de securitate

Posów seymuicyci poenas arbitrarias caey Izby na Posów, któ-

rzy-by iaki tumult uczynili w Poselskiey Izbie ; a criminales na tyci,

którzy-by si do niego przymieszali , niebdc Posami. Approbowana

ta constitlitia od wszytkich niemal , tylko to do niey niektórzy przy-

da chcieli, eby si ta securitas y do Seymików cigaa; a dru-

dzy chcieli, eby tego dooono, eby do niey nie naleay praete-

rita
;
(poniewa si iu Panowie Posowie o onegdayszy tumult z so-

b zgodzili , a na arbitros iest inuisitia y sd bdzie) ; ale tylko ut

respiciat futurum tempus.

Pan Mostowski , Pisarz Pocki , wziwszy w mowie swoiey in-

gres ztd , e Król J°M sam clementer invituie do uprztnienia ex-

orbitantii, wylicza niektóre, któremi si populus uraa moe; iako

naprzykad: e wakanse ieszcze za ywota iednych possessorów dru-

gim oddawane bywai , e ca Koronne y komory nie Szlachta we-

dug prawa, ale plebei trzymai, e forteca Kamieniecka nie tak ia-

koby potrzeba opatrzona, e sól Suchedniowa* Szlachty nie docho-

dzi, e Ekonomiey Nowodworskiey y inszych dóbr stoowi swemu
nalecych nie odbiera; które wszytkie y tym podobne, (ieli ich kto

wicey wie), exorbitantie , radzi y prosi, eby ie proferre iak nay-

prdzey in medium, morzy, przystpi do Obrony, y Seym ko-
czy bez odwoki.

Po kilku innych gosach wywodzi Xidz Primas obszernie , e
nic ani po przysidze, ani po confoederatiey, bo niemasz nadzieiey

ani podobiestwa, ani przez t ani przez ow, umorzenia diffidentii,

ale raczey wielka apparentia , e-by si ich wicey przymnoyo.

Radzi , eby ad vivum resecare
, y z samego korzenia wyniszczy

wszytkie materie diffidentiarum. Uskara si , iako dla tych diffidentii
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ani Izba Poselska, w któr ongi sicarii immisi, ani Senat, któremu

w osobie iego a perversis consiliariis 'i, y od zaboyców na zdrowie

iego nasadzonych summum imminebat periculum . ani nawet Maie-

stat y osoba Paska, moe zostawa in tuto. Powiedzia, e od

uprztnienia exorbitantii trzeba zacz, których si znayduie nierów-

nie duszy regestr, ni ten , co dopiero od P" Pisarza Pockiego

byt czytany; aeby nie tak tylko levi brachio et superficialiter doty-

kane byy te exorbitantie, radzi, eby prosi Króla J°Mci o collo-

quium Senatu z Izb Poselsk in absentia ,l°KMci, eby komu ful-

gore Maiestatu oczy zamione nie byy ; aeby to collouium byo
naydaley poniedziaku, gdy si y drudzy ziad, którzy do obrony

y obrady Rzptey nale. Powiedzia, e JmPan Podskarbi* WKor.
icdzie Yocatus od Króla J°iVlci. Obieca, e in hoc fraterno colloquio

wymówi sobie szczerze, co iednego do drugiego boli, a potym na-

mówi, iako t woyn z tak potnym nieprzyiacielem aggredi, pie-

nidze na aucti Woyska zoy, y insze adaeuata subsidia obmy-
li, nie uciekaic si zaraz ad extremum Pospolitego ruszenia prae-

sidium. Zawierszy mow swoi prob , eby Król .l"M przed wie-
cami solvowa sessionem, przydawszy rati, e póki difridentie grun-

townie umorzone nie bd, niebarzo mie- zdrowia swego nocv et

tenebris powierza h.

Przypadli niemal wszyscy na to collouium fraternum z Senatu,

tylko si w tym rónili , e iedni chcieli czeka do poniedziaku

,

a drudzy chcieli zaraz wni w te rozmowy.

Pan Pieniek, Starosta Owicimski przymawial si do Con-
stitutiey de securitate Posów, chcc , eby y tego w niey dooy

,

eby wszyscy Posowie mieli exempt od condemnat Trybunalskich,

y inszych wszytkich , póki Seymowi invigilare musz. Skary si,

e go to nieszczcie y w iego privacie potkao, gdy go* przed kilk

dni infami nakryto; powiedzia, e mu iednakowo, od prawa , albo

a sicariis zgin. Exaggerowal , iako to iest indignum , co si iu bez

pochyby po rónych rozlegych kraiach roztrzcslo v roznioso, co

nietylko w prywatnych posiedzeniach y bankietach iedni drugim po-

wiadai , ale in facie totius Reipcae dopiero sysze byo od znacz-

nego Posa, et a primo Regni Primate
, de sicariis na zdrowie ich

concitatis. Urgebat, eby ant omnia in hoc fraterno colloquio ztd

') Rkp. •Consiliis".

') Z treci tej mowy Primasa porówna naleiy zamieszczone tu w tym zbiorze (1672. 6.

M— j3, Nr. 364) ,Awizy z Warszawy'; a takie, co pisze Sobieski do iony dnia [4 czerwca na
wyjezdnm z Pielaszkowic, wyd. Helcia, II. 73; str. 247.
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zacz exorbitantie, y wywie piln inuisiti de fundamento tanti

facinoris.

Po [tym] gosie nie byo nic osobliwego, tylko Pan Gsiorow-
ski confuse woa, e si moe protestowa contra activitatem vigore

onegdayszey protestatiey swoiey, któr zanosi, gdy gosu nie dano

koUedze iego, na wstawaniu ; a potym rzek, e nie broni activitatem,

byle do poniedziaku nie odkadaic, Seym przez dzi y przez iutro

skoczy.
Woali po nim róni o gosy, których pogodzi Xe J"mPan

Podkanclerzy W"X''L° soluta sessione od Krzesa , z invitati na iu-

trzeysz o godzinie osmey zrana.

Die decima octava Junii [sobota].

Król J°M zrana by na naboestwie y na processiey ; w Izbie

Senatorskiey zasiad zaraz po-poudniu ; w którey nie traktowano

ani concludowano nic nad wczoraysze materie, oprócz e Pan Woy-
ski Sandomierski intulit, eby si Wysocki sprawowa z tego, co

opacznie list JmciPana Podskarbiego tómaczy ; czemu potym dru-

dzy contradikowali, zaciowuic to ad freuentiorem Senatu et ter-

tii ordinis numerum.

A e Pan Starosta Gotubski w gosie swoim powiedzia, e nie

rozumie, eby si tak bezbona dusza znale miaa midzy temi,

których adventus na Seym prope diem speratur, która-by miaa co

zego moliri contra Maiestatem J°KMci ; co potym P. Chemski, Po-

se Krakowski, niedobrze zrozumiawszy, invectus iest na niego, bio-

rc si o honor J°mciPana Marszaka W°Kor°; y znowu mu si P.

Starosta Goubski iustifikowa, e on w mowie swoiey nietylko ni-

komu in particulari nie przymawia, ale owszem wymawia wszyt-

kich, lepiey o nich rozumieic, nieli vani sparguntur rumores.

Pan Sdzia za Rawski zagrzawszy sobie gowy mocno, gdy

prosi o colloquium z Senatem na poniedziaek, rzek plus quam

rustice, e mu to iest cale indifferens, cho to collouium bdzie

praesente, cho te absente Principe, y e o to nic nie dba, lub tak,

lub owak, bo on gotów to wszytko przy Królu J°Mci mówi, co-by

mówi y bez Króla J''Mci.

Declarowali potym prolongati Seymu przez Woiewodztwa,

Ziemie y Powiaty, iedni do witego Jana, drudzy do rody, trzeci

do poniedziaku; tylko wiksza niemal cz z tym dokadem , eby
nic nie traktowa, tylko obron Rzptey.

Po declaratiach soluta sessio od Krzesa przez usta JmciPana

Kanclerza 'WX^L°, cum voto, eby pod peni plenioris Senatus
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lepiey mogy consilia Seymowe maturescere , et cum in\"itatione o

d/iesitey zrana na poniedziaek.

Die decima nona Junii, [niedziela].

Królestwo Jchm byli w kociele na processiey y naboestwie;

Xidz Pikarski M mia kazanie z zwyczayney Evangeliey Lucae, 14:

Homo quidam fecit caenam magnam, czowiek niektóry sprawi

wieczerz wielk. Zacz ztd, e teraz w dni Boego Ciaa mówic,
mówi bdzie o wieczerzy Paskicy, a potym powiedzia, e iako

na wielkich bankietach rozbieraa ptastwo, kapony y zwierzyny, tak

y on uczyni anatomi wieczerzy Paskiey. Mówi potym sia de

Eucharistia, de instituto, operationibus, et potestate , naywitszego
wieczerze Paskiey Sakramentu. Zawierszy tym , e midzy inszemi

wieczerzy Paskiey taiemnicami ta bya niepolednia , e Chrystus

Pan egnaic uczniów swoich, y chcc im na ziemi trway zosta-

wi pokoy, ten. niezmazany, naydoskonalszy ugody y iednoci zosta-

wi charakter. Przypomnia przykad Bernarda witego, którv mie-

szaniny domowe y straszne zawzitocie ' tym uspokoi, gdy przy-

niós inter acies contra se incitatas naywitszy Sakrament w rku

,

y prosi per viscera misericordiae Dei, eby urazy swoie nie iedni

drugim, ale Bogu darowali. Przypomnia y drugi przykad Grzego-

rza dziewitego, który woyska Cesarza Ferdynanda od rozlania krwie

odwróci, przyniósszy midzy ich szyki dwie trupie gowy. Piotra

y Pawa witego, y poprzysigszy ich, eby to przynaymnicy dla

tych gów uczynili , czego propter bonum pacis uczyni nie chc.
.Applikowa to do Senatorskiey Izby, yczc, eby si kto y teraz

taki obra, coby stanwszy w niey, wiodl tak efficaciter rzeczy do
pokoiu.

JmXidz Podkanclerzy przyiecha; wprowadzao go si karet,

kalwakaty' niemao, a przytym Raytaria J"KrMci.

Die vigesima Junii, [poniedziaek].

Król J''.%4 tak iako y w przeszy tydzie nie mogc si docze-

ka adnego z JchmPanów Marszalków ani Urzdników, poszed
o czwartey z-potudnia. y zasiad w Seniitorskicy Izbic, bez podnie-
sienia Laski. O co pocz woa Pan Chory Gostyski y Pan Sta-

rosta Radzieiowski, pokazuic. e to contra dignitatem Maiestatu
.r'KMci; prosili obadwa Króla .I"Mci o glosy, gono et non sine

impetu, ale im drudzy nie dozwalali mówi; osobliwie Xic J"m
Pan Podkcimorzy Krakowski, wywodzc, c-by to byo barziey

') Bkp. mylnie zwie go: •Piekarski*.
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contra dignitatem maiestatu Paskiego, gdyby sam Król J°M mia
rozdawa gosy.

Przyszed interea o wier godziny Pan Marszalek Nadworny
z Lask.

Pan Sdzia Wieluski, Pan Gomoliski, Pan Dbrowski, Pisarz

Wileski, y kilka inszych tak Wielkopolskich iako y Litewskich Po-
sów, deklarowali si, e insistendo sobotniey declaratiey nie chc
ni-do-czego przystpi, póki arbitri nie bd rugowani. Contradiko-

wa temu Pan Zabokrzycki, Ruski Pose, Pan Sienicki, pokazuic

,

e niemasz teraz adney potrzeby rugowania tych co nie s po-

sami
,
poniewa si aden sekret traktowa nie bdzie.

Chcieli potym zabiera róni gosy, ale im nie dawali mówi
ci, co chcieli removere arbitros. Pan Gomoliski chcia wyni z pro-

testati; którego potym od progu wróci Król J°M przez Pana D-
biskiego, a Pan Zabokrzycki z Panem Sienickim tymczasem uici

odstpili swoiey contradictiey pod t conditi, eby nie wszystkich

rugowa, y eby JmPan Marszalek, fungens officio suo, zostawi

tych, co s honoratiores , a tym tylko kaza ustpi, co zawadzaa.

A gdy si y t declarati nie kontentuic, chcieli na nich wymodz

,

eby koniecznie wszytkich sine discrimine rugowa : ozwa si Pan
Sienicki, e lubo samey rzeczy gani nie moe, y gotów na to

przyzwoli za zgod wszytkich, ut removerentur arbitri, modus ied-

nak rei nic mu si nie podoba , e niektórzy Jchm wszytko chc
wymier-zi per extorsionem

, y nie wypersuadowa, ale wyfuka y
wydeklarowa na równych sobie braci to, co im si podoba ; iako

naprzyklad podpis na Confoederati, icie na gór z przymuszeniem

y porwaniem przez gwat Pana Marszalka Poselskiego, chocia nie

ieden tylko gos by vetantis, ale niemal nie poowa Izby nie do-

zwalaa leszcze i na gór ; a teraz rugowanie z Izby.

Deklarowa si potym Pose Sieradzki, e ni-do-czego nie przy-

stpi, póki constitutia napisana nie bdzie: de semovendis omnibus

arbitris, na wszytkich sessiach, którekolwiek bd przed conclusi

Seymu.

A Pan Ubysz, Chory Gostyski, widzc e Pan Marszaek

Nadworny nie przystpuie do rugowania, zaniós solennem prote-

stationem: e uwaaic, iako si na tym Seymie na nic dobrego

nie zanosi, owiadczywszy si przed Bogiem y maiestatem J^KnMci,

e lubo nie chce rwa Seymu , widzc iako iest nader potrzebny

Rzptey, nie maic iednak adney nadziel szczliwcy conclusiey,
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woli zawczasu odiecha do Braci , a opowiedzie im , co si to teraz

z Rzpt dzieie, eby o sobie radzili, y przy dostoiestwie maiestatu

Paskiego stawali, póki czas nie upynie.

Poszed za nim Pan Marszaek Poselski, ale go nie dogoni,

a u samey bramy Zamkowey. Wróci si od niego z deklarati, e
si gotów wróci do Izby, y przywróci activitatem , byle na rugo-

wanie tych, co nie sa posami, stana zgoda. Za Panem Ciorym
Gostyskim wyszed Pan Gomoliski

, y Pan Kossowski, nie zano-

szc protestaliey.

Po w'yciu icli sile Posów zabierao glosy, nie proszc o nie.

Passive tylko mówili iustitlkuic si , e non propter ullum metum
clic semotis arbitris negotia publiczne traktowa

,
gdy mai eam

generositatem , e gotowi kademu in facie Rzptey caey mówi
prawd, ale dlatego tylko, eby radzcym o Rzptey prónuicy nie

przeszkadzali.

Pan Pieniek, Starosta Owicimski, lubo passive, barzo ied-

nak pathetice mówi, uskarzaic si na straszn iak zagniewanego

nieba nemesim, y nigdy przedtym niesychan calamitatem tempo-

rum , która tak publica consilia miesza. O Seymie teraznieyszym

powiedziawszy, e iu nie moe nic dobrego rozumie, prosi Króle

J"Mci o wydanie trzecich wici na Pospolite ruszenie ; deklarowawszy,

e nie chce wicey comparere przed Maiestatem .I"KMci. póki trze-

cie wici na Pospolite ruszenie z kancellaryi J"KMci wydane nie bd.
I powiedziawszy, e z tym odchodzi , ruszy si z mieysca swego

;

ale przecie z Izby nie wyszed.

Potym ex Senatus consulto, do Krzesa zwoanego, wsta Król

J°M, naznaczywszy do uymowania Posów, którzy wyszli z prote-

stati , Xidza Poznaskiego y JmciPana Wd Czernicchowskiego,

przy Panu Marszaku Poselskim. A e Pan Marszaek Poselski przy

wstawaniu zay tego terminu, e Król J"M solvit sessionem , o-

cknwszy si na te sowa Pan Gsiorowski , Starosta Radzieiowski,

mero somnoque sepultus, nierychlo protestowa, kiedy Król J"M
wyszed, e przez to opprimitur libera V()x ; y nie chcia wstawa
dugo z mieysca swego, wolaic , e to iu drugi raz libera vo.\

oppressa
, e Seym dnia dzisicyszego wyszed, poniewa o prolon-

gatiey do iutra nie mówiono; e takim sposobem per oj-iiiressionem

iibcrac vocis wprowadzai absolutum dominium, et his similia.

I'otakiwali mu Pan Zakrzewski, Brzeski Kuiawski Pose, y kollega

lego, obay take dobrze z zagrzanemi gowami, y siedzieli z nim
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ze wier godziny, póki ich Xidz Poznaski, Kamieniecki y Dwor-

scy niektórzy nie uili.

Die vigesima prima Junii
,
[wtorek].

Król J°M zasiad o czwartey po poudniu, a Pan Marszalek

Poselski deklarowa imieniem kollegów swoich, którzy z protestati

wyszli, e s gotowi wróci, y przywróci Izbie activitatem , byle

stana zgoda , eby semotis arbitris seymowa , a przytym , eby
wprzód umorzy diflidentie, y nie traktowa nic wicey na tym

Seymie, tylko szczególn obron Rzptey.

JmXidz Podkanclerzy Koronny da Xicdzu Regentowi swemu
czyta przy Krzele list od Wielkiego Wezyra przez Harakowicza*

do siebie pisany die prima Junii, w. którym czyni clarigati woyny,

to iednak przydaic, e lubo mai na ni wszelak gotowo, y iu
si przeciwko nam ruszai, gotowi iednak traktowa o pokoy z na-

mi, bylemy Ukrainy cale odstpili, a postpili im co-rok suszny

haracz.

Po przeczytaniu tego listu soluta sessio.

Die vigesima secunda junii, [roda].

Królestwo Jchm byli na naboestwie y processiey po-poudniu.

Po wyiciu z kocioa wieda JmPan Wda Krakowski, Ruski,

JmPan Marszaek Wielki
, y JmPan Chory Koronny, w iedney

karecie, na Zamek. Przed którymi szo kilkanacie karet, kawakaty*

z pótrzecia sta; a JmPan Podskarbi Wielki y JmPan Stolnik

Koronny, siedzieli z nimi w karecie. Za karetami JmciPana Wdy
Krakowskiego, Ruskiego, y JmciPana Chorego Koronnego, szy

piechoty ich wpó odarte, tylko JmciPana Chorego w nowey

barwie.

Po przywitaniu Króla J°Mci przez pomienionych Jchmci, w mar-

murowym pokoiu, y po krótkich complementach, poszli do poca-

owania rki Królowey Jeymci ; a potym si wrócili do drugiego

pokoiu do Króla J°Mci, y niema chwil o nowinach Tureckich y
Francuskich podyszkurowawszy, odeszli cum debita Maiestatu Pa-
skiego veneratione.

Q pitey po-poudniu zasiad Król J°M w Senatorskiey Izbie

dla continuatiey Seymu. Declaratum od Krzesa przez usta JmciPana

Kanclerza W°X''L°, e leszcze ci Posowie, którzy ongi z protestati

wyszli, nie s cale uici
, y dlatego Izba Senatorska activitatem mie

nie moe, póki w niey non comparebunt; do czego e si Król J"-

M spodziewa przywie dnia iutrzeyszego, solvit sessionem.

7
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U Reformatów na Piasku mia Xie Primas sessi z Jchm
Panami Senatorami y Urzdnikami wszytkimi, którzy z nim iedno
trzymai; od Króla J"Mci za deputowani byli na sessi y na po-

miarkowanie differentii Xie J°m Xidz Biskup Kuiawski, Xidz
Poznaski, y JmXdz Podkanclerzy Koronny; JmPan Woiewoda
Lubelski , Czerniechowski y Chemiski ; na którey sessiey nie spra-

wili nic, dlatego, e nierycho zasiedli.

Die vigesima tertia Junii
,
[czwartek].

Królestwo Jchm zrana na naboestwie v processiey, a po po-

udniu na nieszporze. Z kocioa przyszedszy zasiad zaraz w Sena-

torskiey Izbie Król J"iM.

JmPan Podskarbi Wielki W°X''L° marsza Ikowal y w kociele

y w Senutorskiey Izbie. Pan Marszalek Poselski uczyni propnsiti,

proszc wszytkich kollegów swoich, eby na prolongati Seymu po-

zwolili do soboty, y eby si na to zgodzili per verbum placet, po-

niewa przez Woiewodztwa declaratie i nie mog, dlatego, e
ieszcze ci Jchm, którzy z protestati wyszli, nie powrócili do Izby,

y nie przywrócili iey activitatem. Rczy iednak za nich, e ieszcze

nie odiechali, y e pewnie powróc do Izby, byle w susznych swo-

ich praetcnsiach remotionis arbitrorum od seymowania
, y seymowa-

nia o samey tylko obronie Rzptey, odnieli satisfacti; a proszc
o to, eby prolongatiey nie contradikowali do soboty, rzek , e ma
zupen nadziel, e wszyscy, którzy iakie urazy mai do drugich,

podarui ie ad invicem iutrzeyszemu witu gracyalisty Paskiego.

Po iego propositiey przysigaa Starszyzna Puku Huma^iego
Jemu * Królewskiey Moci y Rzptey wiar y poddastwo, odczyw-
szy si od Doroszeka y inszych buntowników. Sucha ich przysigi

JmXidz Podkanclerzy Koronny, a po wysuchaniu mówi, persua-

duic prolongati do soboty, y wywodzi, e to s rzeczy cale nie-

podobne
, Seym iednego wieczora skoczy , który si ieszcze susz-

nie y nie zacz ; e sama audientia Posów Woyskowych wemie
niemao czasu, y choby nic na tym Seymie nie stano, tylko szcze-

gólna obrona Rzptey, e iey niepodobno' w kilku dniach namówi.
Zwoa potym JmPan Podskarbi W''X°L" JchmPanów Sena-

torów do Krzesa, po których krótkicy consulcie deklarowa Król

J"M przez usta JmciXidza Podkanclerzego, e teraz wstaie dlatego,

e si activitas Izby nie wrócia
, y e trudno sine activitate w spra-

wach Scymowych progredi, a po iutrzeyszym wicie invituie w so-

bot na dziewit. Solula na tym sessio.
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Na sessiey u Reformatów nic take nie sprawili. JmPan Mar-

szalek [W.] Koronny pozwala na remotionem arhitrorum , ale Xe
Primas y JmPan Chory Koronny nie chcieli adn miar pozwo-

li na remotionem arhitrorum, a Pan Belski intulit, e pewnie wie,

e iu posiano po pospolite ruszenie, y exaggerowa to barzo na-

rzekaic, e si komu chce brodzi in sanguine civium ; zay tych

sów indignabundus : »e y obrcz biedna ^) uderzy, kiedy

kto na ni nog nastpi «.

Die vigesima uarta Junii. [pitek, imieniny Sobieskiego].

Królestwo Jchm byli w kociele farnym u S" Jana na nabo-

estwie; Xidz Popawski kaza na te sowa: .Joannes est nomen
eius'. (Luc. 1, 63). Wzi exordium ztd, e lubo po wszvtkich ko-

cioach Chrzeciaskich horyzontu Polskiego z octav wita Boego
Ciaa ustay dnia wczorayszego processie , dzi si iednak w kociele

S" Jana processia S" Jana, y wycie na ten wiat, odprawuie. Mó-
wi potym o cudownym Jana S° narodzeniu , o urzdzie y yciu
iego prorockim , a naostatek explikowawszy, e imi Jana znaczy

mio, yczy, eby wszyscy prawdziwi Synowie Rzptey byli Ja-

nami, y adhortowa do zgody, iednoci
, y mioci; obtestuic, eby

si tak Oyczyzna na Synów swoich nie skarya, iako si niegdy

skarya Rebeka, e Synowie, których conceperat, concutiebantur

in utero z wielk iey boleci. Zawierszy pierwszym Jana S" kaza-

niem : ,Parate vias Domino, rectas facite semitas eius'; proszc y po-

przysigaic , eby chcieli parare viam Domino, rectas facere semi-

tas eius, i prosto z temi assistentiami y gwardiami contra com-

munem hostem Christianitatis, y trupem Turków sta drog Panu
do zwycizstw y triumfów.

Die yigesima quinta Junii, [sobota].

O szóstey po poudniu zasiad Król J°M w Senacie. Pan Mar-

szaek Poselski deklarowa imieniem Pana Ubysza , Chorego Go-

styskiego, e pewnie in medium cum activitate przybdzie , byle si
tak stao dosy temu, dla czego z protestati wyszed.

Po iego decaratiey wzi sobie gos Pan Sdzia Wieluski , y
mówi passive, narzekaic barzo na Xicia Primasa, e dla niego

patitur Respca, gdv niepotrzebnemi zwokami, tergiversatiami , ta-

muie cursum Seymu; radzi eby do niego posa z Senatu y z Po-

selskiey Izby z expostulati, y ocuci go ex hoc yeterno.

') w Rkpsie zostawiono biae miejsce na wyraz prawdopodobnie nie odczytany, a podrzd-

nego znaczenia.
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Po iego gosie declarowa JmKidz Podkanclerzy od Krzesa,

e poniewa si ieszcze activitas nie wrócia, trudno in consiliis pu-

blicis progredi, póki Pan Ubysz z ni nie przyidzie ; a przytym pro-

si imieniem J°KMci , eby ianc exiguam moram do poniedziaku

darowali bono publico. I zaraz wsta Król J°M.

Samym zmrokiem o dziewitey mia Xie Primas priratn

audienti u Króla J°iMci przez póltorey godziny; y potym odchiodzc

wstpowa z complementem do Królowey Jeymci.

Die vigesima sexta Junii , [niedziela].

Królestwo Jcim w pokoiu mszy suctiali. Po poudniu audien-

ti mieli Xidz Poznaski, Xiadz Cielmski, JmXdz Podkanclerzy,

JmPan Wda Lubelski y Chemiski, y JmPan Kanclerz W"X"L°;

a naostatek iu w sam wieczór mia privatn audienti JmPan
Wda Krakowski.

Królowa Jeym przed wieczorem iedzila w bacie na spacer do

Holendrów.

Die vigesima septima Junii, [poniedziaek].

Przed samym wieczorem zasiad w Izbie Senatorskiey Król J^M
JmPan Kanclerz W°X*L'', przy którym bya Laska , declarowa

od Krzesa, e poniewa Pan Ubysz, Chory Gostyski, dnia iu-

trzeyszego dopiero obiecuie przyby , Król J°M pilno da , eby
ieszcze pozwolili na tak ma do dnia iutrzeyszego zwlok.

Wsta zaraz po tey declaratiey Król J°M : a potym bya Rada

w pokoiu marmurowym, co z tym Seymem czyni, y ieli ieszcze

nie posa do JmciXcia Primasa y JmciPana Marszaka Wielk''Kor''

z expostuiati, e ad consilia publica in tam arduo Rzptey casu

przystpi nie chc; w czym Król J"M decisi\am nic uczyni con-

clusioncm , tylko im to da w moc.

Deklarowali si wszyscy, których byo dwadziecia* kilku ex

spirituali et scculari Senatu, stawa przy J^KrMci do ostatnicy kro-

ple krwic swoiey.

Die vigesima octava Junii, [wtorek].

Byy sessie zrana po Provinciach , na których wszytkich stana

zgoda , eby ieszcze posa do Xcia Primasa , Pana Marszalka W°-

Kor°, y inszych malkontentów, z persuasi, eby ad consilia publica

accedere chcieli, y pozwolili na seymowanie sine arbitris, z obie-

tnic, e Pan Ubysz przybdzie in medium
, y przywróci activitatem,

byle pozwolili.

Po poudniu o godzinie szóstey zasiad Król J"M in Senatu, y

zaraz deputowa Xiccia J"mci Xidza Biskupa Kuiawskiego z Xidzem
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Kiiowskim, z Senatu, a Pan Marszalek Poselski uprosi z kollegów

swoich Pana Starost Owicimskiego, Goubskiego, y Pana Biey-

kowskiego, eby iachali do Xcia Primasa. Których gdv wyprawiono,
mówili interea róni passive, wolaic iedni. eby si Pan Ubvsz po-

kaza in medio, y przywróci activitatem ; drudzy za desperabundi,

e z tego Seymu, poniewa tak dugo na zgub Oyczyzny od nie-

yczliwych synów iey protracta consilia, [nic nie bdzie]; eby P.

Marszalek Poselski egna Króla J^Mci; trzeci reclamabant, ebv przy-

naymniey z egnaniem poczeka na powrót Jchmci do Xicia Primasa

posianych. Kollega Pana Ubyszów assekurowa, e przybdzie pewnie,

byle na desideria iego pozwolono, to iest, eby excusis arbitris sey-

mowa, a nie traktowa adney inszey materiey na tvm Seymie,

oprócz szczególney obrony Rzptey.

Xie J°m Xidz Kuiawski, z drugimi Jchm z sob deputo-

wanymi, powróciwszy od Xcia Primasa deklarowa imieniem tamtey

strony, e nietylko pozwalai na semotionem arbitrorum , ale sam
J°mPan Marszaek Wielki Koronny obiecuie ich ex vi Urzdu swego

szczerze rugowa, eby consiliis publicis nie przeszkadzali; przytrm

e o abdicatiey, któr privatim proponowali, nic a nic nie bd mó-
wi publice, poniewa zrozumieli z Króla J°Mci, e si na nie nie

da namówi. Deklarowa v to, e exorbitantie niektóre, które sie na

tym Seymie bd mogy pomieci, podadz na pimie, pozwalaic,

eby przynaymniey cho przez deputatów traktowane byy.

Deputowa tedy Król J"M przez usta JmciXidza Podkanclerzego

do przeyrzenia tych exorbitantii JmciXidza Biskupa Kuiawskiego,

Xidza Poznaskiego, Xidza Poockiego, ex spiritualibus ; ex secu-

laribus za JmciPana Wd Lubelskiego, Chemiskiego, y Czernie-

chowskiego.

Contradikowali [niektórzy z Posów] ') tey deputatiey, wolaic,

e nie moe by, póki activitas non restituetur, ale JmXidz Pod-

kanclerzy odpowiedzia, e Senat zawsze ma activitatem ; Pan Mar-

szaek za Poselski przymówi si do tego, obiecuic, e restituta ac-

tivitate deputuie y on z kollegów swoich wedug Provincii do exor-

bitantii.

Deklarowa potym od Krzesa JmXdz Podkanclerzy, e lubo

dnia iutrzeyszego wito przeszkadza, poniewa iednak periculum in

mora, zaprasza Król J°M po naboestwie na godzin trzeci po po-

udniu. I zaraz po tey declaratiey wsta Król J°M.

') Rkp. ma: "Z niektórych PosMwk.
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Xidz Poznaski z Xidzcm Chemskim , wziwszy z sob kil-

kanacie' Posów Wielkopolskich poszli do Grodu Warszawskiego,

y manifestati zaniósszy na Xcia Primasa y inszych malkontentów,

o to. e consilia puhlica morantur, dali aktykowa konfederati spi-

san z podpisem tych wszytkich, którzy [si] na ni zgodzili.

Die vigesima nona Junii. [roda, " Piotra i Pawa]. Królestwo

Jchm w pokoiu mszy suchali. Xidz Ossoliski, który ma pomie-

szan fantazy, a przed ludmi udaie, e czstokro revelacye miewa,

y bywa w zachwyceniach , w kociele u Bernardynów po kazaniu,

wstpiwszy na wysok awk blisko kazalnice, mia drugie kazanie,

y powiedziawszy, e mu tam sam Bóg przez Ducha witego obia-

wi z nieba, co ma imieniem iego powiedzie, obróci mow swoi
do stug y assistentii tych Panów, którzy nie trzymai z Królem J°Mci,

czynic ich by winnieyszymi , nieli s sami ich Panowie, dlatego,

e Panowie ich w nadziel ich assistentiey grzesz; grozi im strasz-

nemi sdami Boemi; poprzysig, e nietylko w piekle na wieki po-

greni y potpieni bd, ale y na tym wiecie dotknie ich wszyt-

kich niechybnie cika y nieuchronna Rka lioska. Potym powiedzia,

e ma niewtpliwe obiaw-ienie od Ducha Boego, e Antychryst przy-

szed, y iu iest midzy nami; którego, al si Boe, nie heretyczka

iaka, nie luterka , kalwinka albo ydówka, ale katoliczka dobra uro-

dzia; a co naygorsza, e nietylko z kocioa katolickiego poszed,

ale te pod praete.\tem zmyloney pobonoci zasiad wysokie miey-

sce w kociele Boym. A ten bezbony Antychryst iest Mikoay Pra-
mowski. Arcybiskup Gnienieski, Primas Regni, którego yczy eby
strci Bóg, ieeli to iu iest niepodobna, eby do zatwardziaego
serca iego mia zesa prawdziw pokut. To kazanie, z wiksz
leszcze vehementi, y w nierównie wikszey auditorów frequentiey,

powtórzy take po kazaniu w kociele farnym witego Jana, pod
kazalnic, in editiori loco, gdzie JeymPani Woiewodzina Krakowska,
bliska krewna iego bdc

,
posaa sug swego do niego z prob,

eby poprzesta miechu z siebie czyni; a on poaiawszy sug iey,

e mu przeszkadza poselstwa od samego Boga odprawowa, koczy
tym mieley kazanie swoie.

Po kazaniu krzykn optany na cay koció, powiadczaic, ,e
prawd ten Xidz mówi, bo si Xi Primas iu dawno diabom
odda, y z dusz, y z ciaem, y iu cale iest nasz.'

Po poudniu przed sam szóst zasiad w Senacie Król .I"M.
I\m Marszalek Poselski proponowa, e Pan Ubysz iu do miasta
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przyby, y gotów iest, stanwszy w Senatorskiey Izbie, restituere ac-

tivitatem, gdy si zgodz na to, ut removeantur arbitri, y eby o sa-

mey tylko obronie Rzptey traktowano. Woali iedni, e nie chc ni-

do-czego przystpi, póki go nie obacz; drudzy za, e choby przy-

by, y przywróci activitatem, na nic si iu ta activitas nie przyda,

poniewa tylko dwie niedziele mieli seymowa, a iu dzi szenie-
dzielnemu termin cxspiruie Seymowi, na którym nie zrobiono nic,

tylko consilia publica umylnie przez niechtnych protracta; trzeci

ardentissime instabant, eby Pan Marszaek Poselski, nie zwoczc
duey, egna Króla J°Mci, chcc Seym z Izby w pole, in campum
marcium, transferre; a wszyscy zgodnie prosili Króla J°Mci o wyda-

nie trzecich wici na Pospolite ruszenie. Pan Gomoliski, Pan Gsio-

rowski, y kilku inszych Wielkopolskich Posów, gorco o te wici in-

stabant, deklaruic si, e ie gotowi y bez Pieczci przyi, y od-

wie niemieszkanie do Woiewodztw swoich z podpisem J^KMci.

A Pan Xiski Podstaroci Krakowski protestabatur po kilka-kro, e
na Pospolite ruszenie nie pozwala propter civiles motus, ale tylko

na same woyn Tureck, y nie chce, eby si tu miao ciga pod

Warszaw, ale prosto pod Gliniany, albo pod Trbowl.
Pan Marszaek Poselski wyprasza si po trzy-kro competenter,

barzo pathetice y prawie a nazbyt unienie, eby sub vesperam nie

egna Króla J°Mci, daic rati, e w nocy wikszy metus wiksze

w ludziach e.\citabit motus ex atrocitate zerwania Seymu. Obiecy-

wa, e leszcze wszelakiey dooy pilnoci, wziw'szy in auxilium

wprzód samego Boga, authoritatem Maiestatu Paskiego, et indefes-

sas* obtestationes przewietnego Senatu, eby rozrónione combino-

wa animusze, y przywróci iako temu Seymowi activitatem. A ie-

li iu adne media non recurrent ratowania
,

przez przywrócenie

Seymu, utrapioney y prawie zginioney Oyczyzny, wywodzi, e przez

to nic nie stracimy, cho si to egnanie do iutra przewlecze. Zay
inter rationes persuasivas y tey contestatiey, e y naywikszemu zo-

czycy na gardo osdzonemu, naysurowszy sdzia nie odmawia tego

beneficium, eby nie mia odwlec executiey, póki si na mier nie

nagotuie.

Na które persuasie gdy Pan Gomoliski, y drudzy vehementio-

ris spiritus, nic niedbaic, postaremu krzyczeli, eby egna Króla

J°Mci cho bez oraciey, groc si, e ieli on nie zechce, oni sami

egna bd: Xie J°m Xidz Kuiawski wziwszy gos, wymownie

barzo y gorliwie si' wywodzi, e to iu od kilkudziesit lat, iako



56 MONUMENTA COMITIORUM REGNI POLOXIAE SAEC. XVII.

W Senacie zasiada; z pilnoci notowa, e ile-kro ab instituto ec-

clesiae exorbitatur, nigdy to na dobre nie wychod/.i; e nas y teraz

in publicis consiliis tak straszn confusi nie dla czego inszego Pan

Bóg karze, tylko emy nie uszanowali dwóch przednieyszych ko-

cioa Boego filarów, wita; przywodzi na pami, iako przeszych

czasów bywao, gdy Seymy na wita Wielkonocne, Zielonych-wi-

tek, albo poiedynkowe znaczne iakie wito przypaday, e nie ra-

chowano w comput szeciu niedziel dni na chwa Bo powico-

nych, a pogotowiu nie skadano sessiey w adne wito uroczyste;

prosi y przysiga, eby darowa amori Patriae ten ieden dzionek,

y odoy egnanie do iutra; czynic nadziel, e mocen Pan Bóg

za przyczyn Piotra i Pawa witego, gdy im diffidentie y differen-

tie nasze daruiemy, zdarzy, ebymy si miasto egnania in amore

mutuo przywitali dnia iutrzeyszego.

Po tey mowie iego tak budowney, gdy JmXidz Podkanclerzy

z woli J°KMci , za zgod Senatu, chcia od Krzesa solvere sessio-

nem, y iu zacz mówi: Pan Skulimowski , Mazur, stanwszy bli-

sko tronu, zawoa, e JmXidz Podkanclerzy nie moe mie miey-

sca ani gosu w Senatorskiey Izbie , dlatego e banit
; y tak dugo

skrzecza pokazuic baniti, e mu przerwa mow. Usiadszy potym

w krzele JmXidz Podkanclerzy, iustifikowa si, e ta banitia non

ex personali , e ma gleyt na nie, e nie w iego, ale w Rodzonego

iego sprawie indebite otrzymana; invectus przy tym na tego Mazura

niediskretnego, e go móg wprzód privatim o to compellere, y po-

kaza mu si aby z raz, a nie confundowa in publico, y nie mie-

sza przez t niesuszn contradicti spraw Rzptey, niebdc zwasz-

cza Posem, y mogc t swoi niediskreti na inszy czas odoy. Po
tey iustificatiey wyszed JmXidz Podkanclerzy. a Posowie Wiel-

kopolscy nie ustawali postaremu woa na Pana Marszaka swego,

eby egna Króla J''Mci.

Interea JmPan Kanclerz W"X'L° deklarowa od Krzesa, e Król

J"M do iutra sessi odkada, intimuic* na ósm zrana. Wsta Król

J"M po tey dcclaraticy, a Posowie, którzy o egnanie alacritcr in-

stabant, woali incondito murmure, iedni e si prawu et libertati

krzywda dzieie , e to pocztki absoluti dominii, gdy Pan wstawa
stante contradictione ; drudzy za, e poyd za Panem do pokoiu,

y tam go sami pocgnai. Jako pobieg Pan Gsiorowski z Panem
Kaliskim . y kilku inszych Kuiawskich y Sieradzkich Posów, y po-

czli przed marmurowym pokoiem wraz wszyscy egna Króla J°Mci

;

ale ich Kr(')l .l".M zatrzyma instanti swoi do iutra.
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Die trigesima Junii, [czwartek]. O godzinie pitey po poudniu,

gdy adne przez cay dzie od rana okoo skleienia Seymu, tak Xi-

cia J"mci Xidza Biskupa Kuiawskiego, iako JmciPana Wdy Czer-

niechowskiego, y inszych Jchmciów, których Król J°M do tego za-

ywa, (przy Piecztarzach y Panu Marszaku Poseskim), prace y sta-

rania non successerunt , egna Pan Marszaek Poselski Króla J°Mci,

aonie harzo y wymownie, narzekaic na nieszczliwo czasów,

y na skryt iak vim fatorum przeciwnych Oyczyznie , która przez

domow niezgod miesza consilia publica
, y wywraca statum Oy-

czyzny. Dzikowa Królowi J°Mci za Oycowskie staranie w tak cz-

stym skadaniu Seymu circa salutem publicam, owiadczaic przed

Bogiem imieniem kollegów swoich, e to wszytkim iawno, i Pan

dobrotliwy wicey prawie ni dosy z siebie czyni in sollicita cura

boni pubici. Prosi, eby nie opuszcza wiernych Poddanych swoich,

in sola clementia iego po asce Boey omnem spem salutis hoc tur-

bido Rzptey statu pokadaicych.

Przerwa mu mow iego zaraz na pocztku Pan Kochanowski,

Woyski Sandomierski, wolaic, eby si zatrzyma z egnaniem Króla

J°Mci, póki Izby Poseskiey nie poegna. Okrzyknli Pana Kochanow-

skiego, który dugo, nie tak proprio iak Bacchi spiritu, reclamabat.

A gdy si uspokoi, przypomnieli zgodnie wszyscy, in hoc interstitio,

J°KMci, y powtórzyli prob wczoraysz o trzecie wici na Pospolite

ruszenie.

Po poegnaniu Pana Marszaka Poselskiego podzikowa mu
JmXidz Podkanclerzy od Krzesa za podite, lubo steriliter, al si

Boe, prace; upewniaic imieniem J^KMci ordinem Euestrem , e
non deerit Oyczyznie w pilnym zabieganiu tak widomey iey ab intra

et ab extra zgubie, e gotów nietylko wici wyda na Pospolite ru-

szenie, ale y sam i osob swoi tam, gdzie potrzeba exiget, zdro-

wie y ywot swóy Patriae devovens, y samego siebie gotów zawsze

bdc powierzy pectoribus civium. A teraz przy tak aosnym Seymu

poegnaniu przypuszcza Stan Rycerski do pocaowania rki swoiey.

Post tam tragicum Seymu tego exitum posa J^MPan Marsza-

ek Wielki Koronny samym wieczorem pidziesit Piechoty swoiey

na wart Cekhausu ; w czym e si nie dooy Króla J''Mci
'

z Posów roziedaicych si y z Senatu tomaczy; y niemao ta

pilno iego in populo excitavit motus et indignationes suspicantium,

iakoby to miao by pocztkiem apertae hostilitatis. Co potym excu-

sabat JmPan Marszaek, gdy z nim o to imieniem J°KMci expo-

stulowano, e to non alia intentione uczyni, tylko e Pan General

8
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Artilleriey nie mia swoiey warty, a niegodzio si tego mieysca pod

czas tak niebezpieczny sine praesidio zostawowa.

Die prima Julii, [pitek]. Bya sessia w paacu u J"mciPana Wo-
iewody Krakowskiego, na którey sam nie by, lec na óku dla nie-

sposobnego zdrowia. Xie J°m Xidz Poznaski, JmPan Wda Lu-

belski, Chemiski y Czerniechowski, z JmPanem Szremskim, y z Jcli-

mPanami Piecztarzami obu narodów, traktowali na tey sessiey de

tempore Consilii postcomitialis, y o uprztnieniu materiey difridentia-

rum, z Xciem J°mci Primasem, y J''mci Panem Woiewod Kiiow-

skim. Ruskim, Panem Poznaskim, JmP" Chorym Koronnym, y in-

szymi Jchmciami. De tempore convenit , eby w niedziel byo to

consilium, poniewa dnia iutrzeyszego tak wielkie wito przeszkadza.

Inter materias diftidentiarum to naybarziey na tey sessiey exaggera-

batur, e Król J°M tym nie dufa, którzy ex leg et consuetudine s
nayblisi custodes zdrowia iego; e Pospolite ruszenia armantur et

concitantur in caedes et sanguinem civium ; e wici na Pospolite ru-

szenie, (ut fama fert), wychodz z Pokoiow pieczci; e do Cesa-

rza J"Mci o posiki pisano, y ludzie Cesarscy iu si do nas gotuic

sia exorbitantii przy granicach czyni, czego wszytkiego, gdy dugo
pro et contra certatum , a trudno byo bez gruntownych dowodów
tym, którzy przy niewinnoci Paskiey stawali, ex obiectis [co] ') do-

wie, tandem na tym stano, eby do Pana Ablegata Cesarza J°Mci

posa pytaic si, ieeli to prawda, e tu iacy ludzie Cesarza J"Mci

id. Soluta sessione sollicitowa Xie Primas niektórych z Senatu

y Posów o podpisy do manifestu przeciwko manifestatiey od Xdza
Biskupa Poznaskiego y Chemskiego] ^j dnia onegdayszego w Gro-

dzie przy oblacie Confoederatiey uczynioney.

Die secunda Julii, [sobota, wito N. P. NawicdzL-nia]. Królestwo

Jchm byli w kociele u Jezuitów, gdzie po naboestwie communi-
kowali. Po obiedzie JmPan Woiewod Kiiowski mia auJienti, a po

audientiey wita Królow Jcym. JmPan Kanclerz Wielki Koronny,

bdc in procinctu drogi do Wiclkieypolski, poegna Króla J"Mci.

Die tertia Julii, [niedziela]. Król J"M sucha mszy w pokoiu

;

a po-poudniu na pó-do-wtórey dal audienti Posom Woyskowym
w marmurowym j^jkoiu, in frequentissimo Senatu.

JmPan Kawaler Lubomirski peroravit imieniem kollegów swoich,

piknie barzo, compendio et competenter wynoszc szczliwe J^KMci

') Rkp. "gO".

') Ukp. ma tu znowu mylnie: uChcIminskicgO'.
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auspicie, y odwane Woyska przed* niemi progressy; a potym deside-

ria tego Woyska z union Maiestatu Paskiego venerati przekada-

ic, y referuic si do instructiey, któr Pan Zaboklicki, collega iego

czyta, ni-w-czym prawie od przeszego Seymu nie odmienion, tylko

e za Trocianieckiemi Chorgwiami gorca do niey przydana proba.

Po przeczytaney instructiey odpowiedzia: JmXidz Podkancle-

rzy JchmPanom Posom Woyskowym od Krzesa, upewniaic imie-

niem J°KMci, e odwane ici dla Oyczyzny czyny, iako caemu
wiatu Polskiemu s iawne, tak zawsze bd w pamici et prae ocu-

lis] ') J°KIVIci, y nietylko w onierskie [miesice] '}, ale omni die et

tempore bdzie si stara J°KM, aby Rycerstwo iego y Rzptey, op-

time de Repca meriti, de pane meritorum ukontentowani byli. Expe-

diti obieca im da z kancellariey.

Czyni potym propositi JmXdz Podkancerzy Rady poseymo-

wey, którey te przednieysze punkta byy:-)

Praesidium Biaocerkiewskiego uproviantowanie

;

Posa do Porty wyprawienie, take do Xcia Siedmiogrodzkiego,

rozpisanie listów do Xit in Imperio, albo wysanie do nici kogo

z. prob o posiki na woyn Tureck

;

Pospolite ruszenie, ieli, y kiedy expedit rusza?

Posiki od Cesarza J"Mci Chrzeciaskiego y od Kurfirszta Bran-

deburskiego iako przyi? a poniewa Kurfirszt J°M daie optionem,

co expedit? czy 5oo dragoniey wzi ea conditione , eby ich ca
campani sam Kurfirszt J^M sustentowa, czyli te pótora tysica

spena, iako pacta Bydgoskie mie chc, a eby im tylko na dwa mie-

sice da lenungi.

Do Cara Moskiewskiego ieli expedit wyprawi Pósannika nie

czekaic na Posa iego?

anow Piechot iako obróci?

Wypraw ieli nie lepiey proponowa Woiewodztwom, nieli ich

na Pospolite rusza?

Woysku ieli iakim sposobem in vim zapaty nie moe by ob-

mylona gratitudo?

Haneka iako zatrzyma n obseuio ?

Praesidium iakie lokowa w Kamiecu?
Po propositiey Jmci Xidza Podkanclerzego, czyni drug JmPan

Kanclerz W°X*L''3)^ przypominaic egestatem Skarbu, necessitatem za-

') Rkp. ma tu : »praecalis« i »moce«, bez znaczenia.

') Porówna z punktami przez Hetmana podanemi; patrz 1(372. 7. 3.

') Pewnie to by Podkancerzy WX[.o, "Xiie« Radziwi.
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pacenia Woysku ; które e cale zwinione, iakim sposobem nowe for-

mare zacigi?

Fortece sine praesidiis zostaice iako opatrzy?

Artileriey defectus czym supplere?

Z dugów dawnych iako sine contributionibus publicis wycho-

dzi? et his similia.

Po propositiach mówi Xie * do dugo, ale nadzwyczay po-

mieszanym konceptem. Wszytek by scopus mowy iego, e in experte

consilii Repca, nie wie y on co ma radzi, tylko ad medicam J°KMci

manum wszytkie maa Oyczyzny odsya. Które potym obszernie wy-

licza, a nakocu powtórzy, e nie widzi adnego remedium O Po-

spolitym ruszeniu powiedziawszy, e invalidum iego praesidium, y e
Rzpta nigdy nie zaywaa tego antidotum, tylko in extremis malis

;

twierdzi, e Pospolite ruszenie iu nie iest w rku J°KMci, poniewa
mu go w rce Rzpta tylko do przeszego Seymu daa. Zawierszy

mow swoi tym, e do Boga nie przestanie fundere vota, eby sam

.lego Królewskiey Moci dodawa rady i pomocy, poniewa iey w ludz-

kich siach adney nie widzi.

Po iego votum wsta Król J"M, deklarowawszy przez usta Jmci

Pana Marszaka W"Koron'', e iutro o dziewiatey zrana zasidzie.

Die uarta Julii [poniedziaek]. Król J°M zasiad przed wtóra

po poudniu in Senatus consulto. * Yotowali : JmXdz Arcybiskup

Lwowski, Xie J"m Xidz Kuiawski, Xiadz Poznaski, Pocki, Che-

miski, Chemski, Kiiowski. Zgodzili si wszyscy na to, e niemasz

adnego in adeo desperatis Rzptey rebus, po zerwanych dwóch Sey-

mach, do ratunku iey sposobu, tylko w Pospolitym ruszeniu. Przy-

tym na wydanie Uniwersaów na Seymiki rclacyine pro die decima

octava praesentis, y na publikowanie trzecich wici na Pospolite ru-

szenie.

Xidz Poznaski proponowa, eby Pospolitemu ruszeniu pierw-

sze cignienie pod Lublin naznaczy, a tam dopiero inire consilia,

co daley czyni.

Na co gdy si ozwa .ImPan Wda Kiiowski, e lepiey, eby si

Pospolite ruszenie cigao pod iego Gór na Kalwary, ofukn go,

powiedziawszy cum indignatione , e wolno kademu pro sensu suo

mówi, e on mu nie bdzie przeszkadza, ani si w mow iego wry-

wat, kiedy na niego koley przyidzic mówi.
Xi-'je .l"m Xidz Kuiawski znacznieyszc mia imo inszych vo-

tum w tym, e to directe y z powtarzaniem intimowa, e wszytkie
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rady, tak Seymowe. iako po-seymowe nic nie s, ieeli solida grun-

towney reconciliatiey fundamenta non substruentur, y ieli si ztd
roziedziemy nie uprztnwszy z gruntu wszytkich materii diffidentia-

rum , twierdzi, e ani Pospolite ruszenie, ani Wyprawy; ani pacis,

ani belli rationes podanego nie mog mie skutku, póki to, co Rzpt
przez kilka lat miesza, non evelletur.

JmKidz Podkanclerzy za in voto suo proponowa , e lepiey

iest miasto dugich posików Kurfirszta J''Mci Brandeburskiego, wzi
od niego dwadziecia y pi tysicy czerwonych zotych, y zacign
tu za te pienidze ludzi iako naywicey bdzie mogo by, a pozwo-

li im lenungi ex publico aerario.

Przypada na to in voto suo y JmXidz Chemski.

Po odprawieniu votorum JchmPanów Duchownych wsta Król

J°M, z invitati JmciPana Marszaka Wielkiego Koronnego ad con-

tinuationem consilii na iutro zrana o godzinie dziewitey.

Die uinta Julii, [wtorek]. Król J°M deputowa J''mciXidza Bis-

kupa Kuiawskiego y Pockiego, JmciPana Wd Lubelskiego, Che-

miskiego y Czerniechowskiego, na ugod JmciPana Starosty Doli-

skiego z Jeymci Pani Marszakowa Koronn; dla którey ugody nie

bya sessia' w Senacie, a o godzinie pitey popoudniu; y to po-

staremu Jchm Deputowani nie przybyli na nie.

Yotowa JraPan Wda Sandomierski, Pan Zmuydzki, Pan Czer-

ski, V Pan Poaniecki. aden nic osobliwego non intulit, tylko okoo

Pospolitego ruszenia discrepabant , iedni radzc, eby zaraz wy-

da trzecie wici, drudzy za, eby wprzód popisy byy po rela-

cyinych Sevmikach. W posikach take Kurfirszta J^Mci Brandebur-

skiego nie zgadzali si; iednym si chciao pieninych, drudzy za
wtpic, eby Kurlirszt J°M mia da dwadziecia pi tysicy czer-

wonych zotych miasto tych ludzi, które powinien dawa wedug
pact Bydgoskich, radzili, eby si raczey ludzi trzyma, ni niepew-

nych pieninych posików.

Die sexta Julii, [roda]. Zasiad Król J^M o trzeciey po-pou-

dniu.

Yotowa JmPan Wda Lubelski. Chemiski, Kiiowski, (który

nierychlo przyszed, cho niemy siedzi), Czerniechowski, Pan Pozna-

ski, Pan Woyski, Pan Bezki, Pan Brzeski. Wszyscy promovebant

Pospolite ruszenie, iako nayprdzey, zaraz. Pan Bezki tylko retorsit

na Xidza Biskupa Poznaskiego, który ongi chcia, eby si Pospo-

lite ruszenie pod Lublin cigao, e mu lepiey naznaczy cignie-

nie pod Gór Kalwaryi, maitnoci Xidza Biskupa Poznaskiego.
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JmPan Wda Lubelski skary si w mowie swoiey barzo wymow-
ney. e Trybunau Radomskiego decreta , strony zapaty Woysku,

w adnym prawie punkcie do skutku przywiedzione nie s; a do

Turek za Posannika radzi eby wyprawi P" Bieykowskiego.

JmPan Wda Cliemiski radzi, eby do iMoskwy cum certitudine

[woyny] ') Tureckiey wyprawi Posannika JmciP" Sdziego Orsza-

skiego, poniewa posiki przeciwko Turkom pod t conditi obieca,

ieii woyna pewna z Turkami.

JmPan Wda Czerniecliowski, który si take barzo wymownie
do wszytkici punktów propositiey przymawia. nie kaza si nazbyt

cieszy z teraznieyszycti z Moskw traktatów, poniewa w nicli nie

dooono, co Andruszowskiemi byo poprzysiono, e si sam Car

Moskiewski mia ruszy in casu belli Turcici na pomoc Rzptey.

Na posiki od Kurfirszta J°Mci Brandeburskiego byy zgodne

wszytkici pomienionyci Jctimciów gosy, eby raczey w udziacli

byy, nie w pienidzaci.

Die septima Julii [czwartek]. Król J^M zasiad w Senacie o wtó-

rey po-poudniu.

JchmPanowie Urzdnicy skoczyli Rad poseymow.
JmPan Marszalek Wielki Koronny zacz mow swoi od na-

rzekania, e niegd}', na przeszym Seymie, sabe zdrowie by mu
nie dozwolio.

Trzy punkta, które pro consilio poda, [nie] byy nietylko do skut-

ku przywiedzione, ale ani susznie przyite, czci dla zbytnego nie-

dowiarstwa tym, którzy s iurati, czci dla nader prdkiego dawa-

nia wiary ludziom lekkim, y nieznaicym si na rzeczy. Przymawia
si potym do wszytkici punktów propositiey nic nowego nie wnoszc
nad to, co drudzy Jchm mówili, oprócz e to intimowa, eby w wi-

ciacli na Pospolite ruszenie nie dawa Woiewodztwom optionem, tak

iako przedtym, Wyprawy abo Pospolitego ruszenia, ale eby positive

napisa, na który czas y mieysce ciga si mai sub poenis legum.

Aeby Doroszeka ad utimam desperationem nie przyprowadzi,

y pozwoli mu na te iego desidcria. którekolwiek s suszne. Do Tu-
rek te twierdzi, e lubo Wielki Pose, lub Posannik wyprawiony
bdzie, trudno si ma cum fructu Legationis [wróci], poniewa te-

raz ostatnia poczta Ruska pewn wiadomo przyniosa, e nie par-

tia iaka lekkich, ani wataia Kozackich ludzi, ale sam Regimentarz

') Rkp. ma myikf: >\voysk««.
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ex* flor Woyska wpadszy w Woosk Ziemi, iu apertam zacz
iostilitatem z Porta.

JmPan Kanclerz Wielki W°X*L° przymawiaic si dosy obszer-

nie do wszytkicli punktów, powiedzia, e iako Wielkie Xistwo Li-

tewskie ex vinculo unionis powinno zarówno concurrere [do] ratunku

Oyczyzny, tak teraz nie maic adnego zawizanego Woyska, w sa-

mym tylko Pospolitym ruszeniu spólne zakada praesidium. Pieni-

dzy od Kurfirszta J''Mci nie radzi bra, cioby ie dawano, rzekszy,

e temu wiary da nie moe, eby Kurtirszt wola pienidzy da, ni-

eli ludzi, y eby si tego nie mia obawia, e od niego co rok,

choby woyny niebyo, Rzpta upomina si bdzie po dwadziecia

pi tysicy czerwonyci zotych, byle raz na to pozwoli.

Xie J^mPan Podkanclerzy WK^^L" disertius tego. nieli dru-

dzy, w mowie swoiey dooy, e non sunt contemnenda auxilia,

które mog by z pocztów^ Panicych, y dlatego popiera, eby listy

rozpisa do Urzdników, do Dworzan, y do Starostów, eby wcze-

nie wedug prawa y zwyczaiu stawili poczty.

JmPan Podskarbi Wielki Koronny powiedziawszy, e to nie

z adney ambitiey, ani praerogatywy Urzdu swego, ale z samey po-

trzeby et communi commodo mówi, intuit : eby nie byo niezego,

iako eby przy propositiach Piecztarskich byway zaraz y Skarbowe

propositie od Krzesa, dla informatiey caego Senatu, eby wiedzc,

co si w Skarbie dziele, wiedzia kady, iako si ma do spez publicz-

nych przymawia. Odkry potym nuditatem et summam egestatem

Skarbu, provokuic ad testimonia JchmPanów Deputatów z Senatu

y z Poselskiey Izby do rachunków Skarbowych, którzy advocati po-

wiedzieli y podpisali si na to, e nietylko pienidzy gotowych w Skar-

bie y kwartnika niemasz, ale co gorsza, iest dugu realnego sto sze-
dziesit kilka tysicy zotych, którego niepodobna ex ordinariis pro-

yentibus zapaci. Skary si przytym, e ani dekreta Trybunau Ra-

domskiego do executiey przywiedzione nie s, ani kwarta do Rawy
na przesze witki nie iest zwiezion, y kwarciany Pisarz musia si

ztamtd wróci rebus infectis. Do punktów propositiey przymawia

si zgodnie z Jchmciami przed sob* mówicymi.
JmPan Podskarbi Wielki W°X='L° mówi te nie mao o wiel-

kich Skarbu litewskiego defektach, niepatnym Woysku, y dugach

na kilka millionów. Na Pospolite ruszenie zgadza si z drugimi, y na

to, eby ludzie raczcy, ni posiki pienine, wedle pakt Bydgoskich

wzi od Kurnrszta Brandeburskiego, aeby im w cignieniu susten-

tati po Woiewodztwach, przez które póyd, obmyli, a pienidze,
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które im Kurfirszt J°M obieca da na dwa miesice . eby sobie

schowali do Obozu, tak iako JmPan Kanclerz W°X^L° intulit na-

przód.

Po mowie JmciPana Podskarbiego Wielkiego W°X*L° soluta ses-

sio przez JmciPana Marszaka Wielkiego Koronnego, od Krzesa ad-

hortuicego, eby si iutro na ósm stawi na conclusi tey Rady

poseymowey, y decisi J"KMci w proponowanych materiach. Odpro-

wadzi potym Króla J^Mci z marmurowego pokoiu, gdzie si Rada

odprawowaa, do drugiego, z podniesion Lask, czego dotd na tym

Seymie ieszcze y razu nie czyni; odprowadzi przytym Xie J"m
Xidz Primas, y JmPan Woiewoda Kiiowski ; zkd po krótkich dis-

cursach, debitam Maiestatowi Paskiemu oddawszy venerationem, po-

mienieni Jchm wraz odeszli.

Die octava Julii, [pitek]. JmPan Woiewoda Sieradzki, z Xciem

J"mciPanem Woiewoda Bezkim wiechali do Warszawy przed sa-

mym poudniem, maic z sob in comitatu ze dwanacie-set ludzi,

oprócz assistentiey l^aytariey y Dragoniey tak J''KMci, iako JmciPana

Marszaka W°Kor°, y inszych Panów, która ich wprowadzaa nie-

maa. Przy ludney barzo y ozdobney kalwakacie ' z-siedli z koni pro-

sto na Zamek, y po przywitaniu Króla J''Mci, witali potym Królow
Jeym.

Po poudniu przed pit mówili obadway pomienieni gocie w Se-

nacie, y przymawiali si krótko do punktów propositiey J°KMci so-

bie na pimie podanych, skaniaic si we wszytkim do tegn, na co

przed przyiazdem ich stana zgoda. W J°mciPana Woiewody Sie-

radzkiego votum to byo notabile, gdy o Chorgwiach mówi, które

nie wchodziy w Samborszczyzn, e radzi, eby Panu [Wyyckiemu] ')

da mandat, aby si z tego sprawi, dla iakiey si przyczyny musia
odczy od drugiey czci Woyska, y za iakim ordynansem poszed
do Sambora ; a drugiey take czci Woyska eby intentare o to ac-

ti, quo ausu nowe iakie czynili w Woysku conspiratie et molimina.

Xie J^m Pan Woiewoda I^elzki powiedziawszy, e woyna
Turecka iu nieuchronna, urgebat w mowie swoiey, eby Pospolite

ruszenie sprowadzi iak nayprdzey w Ukrain, l^opiera y tego nie-

mniey, eby na Kamieniec Podolski przyda drugiego Commendanta
JmPanu Starocie v Generaowi tamecznemu, sposobnego ad opera
belli.

I\) Xciu J"mci Wdzie Belzkim, poniewa iu nikogo nie byo

') Rkp. oczywist tu ma mylk : "Wysoc-kicmU".
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W Senacie, który-by nie voto\val, Król J''M, wziwszy exordium

ztd, ialco-by po dwóch zerwanych Seymach , his calamitosissimis

temporibus zabiee zewszd imminentibus mahs, resolvo\va wszyt-

kie Consilii postcomitialis punkta, dawszy powan, wymown, y wy-
bornemi sowy, na kady z nich, declarati. Na obmylenie proviantu

Bialey-Cerkwie deklarowa Król J''M; e s dwa sposoby: ieden

w obietnicy Cara Moskiewskiego paktami poprzysionemi potwier-

dzoney, drugi za w upewnieniu Panów Lubomirskich, którzy wza-

iemne ex Senatus consulto mai upewnienie na to, co ich te pro-

vianty kosztowa bd. Posa Wielkiego do Turek wyprawowa po-

niewa non expedit, za Posannika designatus Pan Bieykowski, Pose
Czerski, czowiek Rycerski y godny barzo. Pose od Xicia Siedmio-

grodzkiego e iu nazad z responsem expediowany, a e non expe-

dit umylnego do niego posya, dlatego, [e] non est credibile, eby
Yassalus mia traktowa z Pryncypaem swoim co contra mentem
iego. Doroszeko lubo si po te wszytkie lata manifestis documen-

tis pokaza by* zawzitym y nader nieyczliwym, eby go iednak

askawym responsem y agodnym gaska. Fortec Ukrainnych e nie-

masz sposobu uproviantowa, chyba ex consensu et consilio Rzptey,

gdy si z-iedzie do kupy. Na Kamieniec Podolski za Commendanta
przy Panu Starocie y Generale tamecznym poda Król J°M Pana
czyskiego, Genera Maiora swego. Do Kurfirszta J^Mci Brande-

burskiego deklarowa Król J"M napisa, aby ludzie ex vi pactorum

Bydgostiensium nalece posya iako nayprdzey, z tym dokadem,

eby si przez te dwa miesice, przez które im Kurfirszt J"M obie-

ca da lenungi, sami sustentowai, a na ostatek kampaniey obmyli
Rzpta sustentati, gdy stanie wkupi. Do Cara Moskiewskiego eby
take napisa oznaymuic o nieodmienney woynie, y upominaic si

diversionem armorum. Panu Marszakowi Koronnemu e trzeba da
assekurati ex Senatus consulto na wydatek Chorgwiom Trocia-

nieckim. Starostów take niektórych eby assekurowa o summach
na assignatie Hetmaskie wydanych, e im w Hybern potrcone

bd. Chorgwie, które w Samborszczyznie nie byy, eby pogaska
obietnic porównania z drugiemi. Jeeliby kto in tam arduo Rzptey

statu chcia co ex amore ku niey avansowa na zacigi, e nihil ae-

quius eby mu bya dana zupena assekurati ex Senatus consulto na

oone spezy. Do tych, którzy gaudent pane bene meritorum, obieca

Król J°M kaza rozpisa z kancellariey adhortatie, eby teraz chcieli

bene mereri de patria. Infanteri iako posili, y koszt na Artilleri

iako obmyli, e to ad totam Rempcam, gdy o oney prawach bdzie

9
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mówienia mieyscc, referendum. Pisa do Xit Lunenburskich, Brun-

wickich, Mekielburskich y innych Niemieckich, e zechce Król J"M,

[cho privatim] '), nie spodziewa si iednak, eby z nich który móg
co praestare, poniewa si wszyscy obawiai inundationem bellorum

in Imperio. Przypomnia z tey okaziey Król J°M, e y Oyciec wi-
ty, gdy go o pomoc pr/eciwko Turkom sollicitowa, wymówi si in

suo brevi tenuitate Skarbu Piotra witego. Naznaczenie czasu Po-

spolitemu ruszeniu do citjgnienia , e dependet cale od ruszenia si

ku nam nieprzyiaciela ; mieysce za do pierwszego cignienia nazna-

czy Król J°iM midzy Sokalem y Rubieszowem. O W^K^L" powie-

dzia, e non desperat, e do obrony spólney Oyczyzny concurret

take Pospolitym ruszeniem, nie maic inszego sposobu do iey ra-

tunku. Posowie Kozaccy e yczy eby iako naylepsz y naylaskaw-

sz z Skarbu y Cancellariey mieli odpraw.
T declarati zawierszy Król J°M powiedziaw'szy, e ma zu-

pen nadziel, e sam Pan Bóg t woyn poszczci contra inimi-

cum crucis Christi, poniewa to iest pewna: Deorum iniurias Deus

curat.

Soluta sessione odprowadzi Króla J°Mci Pan Marszaek Wielki

Koronny tak iako y wczora z podniesion Lask do gabinetu z Xi-
dzem Primasem y wiksz czci Senatu.

[Dziennik Sejmu zacztego w maju 1672].

1672. 5. 18. Jo 6. 30. ^ Rkpsu Akad. Krak. Nr. 44. str. 496.

Scym zacz si w Warszawie,

1 o Mai l()7'2. (Tu iiktadacz dziennika tego, snad odkadajc na póniej opisanie po-

cztku Sejmu, i przebiegu pierwszych trzech dni, pozostawi! jedn kart

niczapisan, a na nastpnej poczyna od dnia czwartego, który by Sobot].

2 1 .Maij. Zasiadszy .le"MPan Marszalek intimowal wczoraysz
iednostayn zgod, e mieli bez brania gosów i na gór do prze-

suchania propositiey od Je"KMci; co intimowawszy wsta, y tak

wszyscy poszli na gór, regres .po propositiey sobie wymówiwszy na

') Ukp. .hod gravatim> r?
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dec'arati vacantiarum, których wedug prawa przy propositiey upo-

mina si, zwyczayna.

Czyni tedy propositi Je°MPan Kanclerz Koronny, zaczwszy
naprzód od condolentiey zerwanego przeszego Seymu. Tandem ma-

terie do Obrony nalece proponowa te- wszytkie, które na Seymi-

kachi h\iy. Po skoczoney propositiey wrócili si do Izby, gdzie Je°M
Pan Marszalek pocz glosy rozdawa przez Woiewodztwa na decla-

rati vacantiarum, to sobie warowawszy, eby mer vacantes Urzdy
Woiewodztwa declarowaly, poniewa insze barziey do exorbitancij

*

nale, nieli si midzy vakansami mog pomieci. Tak tedy nie

connotowawszY adnych, przeciwko którym byy contradictie , krom

samych pure vacansów, skoczyy si declaratie. Potym przeczytaw-

szy proiect, albo raczey concept per modum Constitutiey, Je"MPan
Marszaek mia i na gór, upomnie si vacansów y czytania Pac-

torum , a potym per consequens wysucha vota Jchmciów Panów
Senatorów ; na czym soluta sessio.

22, niedziela.

23 Maij. Zasiadszy Je°iMPan Marszaek intimowa iednostayn

zgod onegdaysz, y bez controyersiey poszed na gór. Gdzie upom-

niawszy si yacansów, upomnia si zaraz et executionem prawa su-

per non residentes, tudzie quart retentores. Na co otrzymawszy od

Tronu declarati, successit czytanie Pactorum przez Xidza Sekreta-

rza Koronnego, przy których declarowa Je°MPan Kanclerz Litew-

ski imieniem Króla Je"Mci : e Król Je^M chcc uspokoi t burz
diffidentiarum, lubo si w niczym nie czuie, prosi iednak, aby ieeli

si cokol\yiek znaydzie, czemu by Król .Ie°Mo Pactis do nie uczy-

ni, to eby Stany Koronne absque omni scrupulo niechci Paskiey,

liber, paam, nie potaiemnie, wymówiy y upomniay si. Po prze-

czytaniu tedy Pactorum, zaczy si vota infreuentis Senatus, bo nie

byo ich wicey tylko Poznaski y Pocki Biskupi, Sendomirski y Czer-

niechowski Woiewodowie, Wileski y Midzyrzecki Kasztellani, któ-

rzy skoczywszy swoie vota , dla Urzdników Koronnych do iutra

soluta sessio.

24 Maij. Zeszli si do Izby Senatorskiey na intimowan godzin

ad continuanda yota Jchmciów Panów Senatorów y Urzdników,

których tylko dwóch byo Pan Kanclerz Wielki Litewski y Pan Pod-

skarbi Koronny. Po skoczeniu których zaczli czyta Senatus con-

sulta , których byo od przeszego Seymu zerwania troie ; w pierw-

szym stano zoenie Seymu prdkiego, dawszy w moc Rzeczypos-

politey skrócenie onego ; w drugim stano, aby Jchmciów Panów
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Posów do Moskwy deputowanych zagrza, eby persistant daley,

y tak dugo wytrzymowali, póki czego nie wymog; na trzecim sta-

no, eby do Xicia Kurtistrza , do Oyca witego, y do inszycli

Panów Ctirzeciaskicli pisa, proszc o subsidia. Po przeczytaniu

Senatus Consultorum przeczytano puncta zawartego y poprzysio-

nego z Moskw pokoiu. Listy tak od naszycli do Króla Je"Mci pi-

sane, iako y Cara Moskiewskiego do Porty, do Hana Krymskiego,

do Króla Perskiego, w których idem sensus, groc y persuaduic

Porcie, ebv Pastw Polskich infestowa nie chciaa. Po przeczytanych

tvch scriptach declarowat Pan Kanclerz Litewski od Tronu Paskiego

regres do Izby, persuaduic, eby w uchwalonym skróceniu Seymu
Izba persistat, y same tylko obron bra przed si chciaa. Powró-

cili si tedy do Izby. e iu póno byo. Pan Marszalek solrowa
sessi praecise do iutra na ósm.

2 5 Maij. Zasiadszy intimowa Pan Marszalek zgod uchwalon
o skróceniu Seymu do trzech niedziel, oney in dubium nie przywo-

dzc, ale upraszaic, eby communi probaretur consensu, y eby wi-
cey iu w tey materiey czasu nie brao. Co improbarit Pan Staro-

sta Bracawski gosem swoim , declarowawszy : e ia do Braci nie

chc powróci z samemi tylko podatkami, tu nic nie uleczywszy; co

poszo in controversiam wielu gosów. Wzi potym gos Xie Pod-

komorzy Krakowski przypominaic dawny zwyczay, e adna si nie

stanowi Constitutia, póki deputaci do Constitutij nie bd naznaczeni

wedug zwyczaiu Mianowa tedy Pan Marszalek po dwu deputatów

z Narodu, wedug zwyczaiu, lubo niektórzy chcieli, eby by miano-

wa po trzech. Intcrea dana audientia Posom od Trybunau, którym

mieysce dano podle Woiewodztwa Poznaskiego; którzy deducebant

inconvenicntia przywiedzcnia ad praxim Ordinatiey Trybunau, z wielu

miar. Tych tedy zawiesiwszy ad decisionem caley Rzeczypospolitey,

continuata materia de tempore Seymowania per controversiam ró-
nych gosów, y nie mogc by dccisa, na tym soluta sessio do pitku
na ósm.

26. Maij, wito Boego wstpienia.

27. .Maij. Woiewodztwa Wielkopolskie y Xistwo Litewskie ad
facilitanda negotia Reipcae porozumiewaic, mieli sessie privatnc, gdzie

namówili Confoederati, która taka icst:
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Confoederatia Generalna Woiewodztw Prowinciey Wielko-

polskiej, tego dnia namówiona.

My Rady duchowne y wieckie Woiewodztw y Ziem Prowin-

cyi Wielkopolskiey na Seym teraznieyszy za Uniwersaem Je^KMci

do Warszawy pro die 18 Mai zgromadzeni, uwaaic eam infelici-

tatem Rzeczypospolitey naszey, któr ponosi przez teraznieysze tak

czste Seymów rozrywania; gdy miasto zasczytu * y obrony czsto-

kro inermem Rempcam zostawiwszy, on coraz w oczywiste poda-

wamy pericula, interitum iey przez to accelerando ; zaczym bdc
zewszd o zamysach pogaskich przestrzeonymi

, y maic denun-

tiationem przez Czausa belli Turcici, tudzie przestrog listown Ja-
nie Wielmonego Je°MciPana Marszaka y Hetmana Wielkiego Ko-

ronnego do Janie Wielmonego Je°MciPana Kanclerza Koronnego

wyraon, e iu ten Nieprzyiaciel foedifragam manum na Rzeczpo-

spolit nasze nietylko wygotowa, ale te iu snad in procinctu wy-

konania tey swoiey zawzitoci zostawa imprezy ; Rzeczpospolita za
adney dotd proportionalney sile y potdze nieprzyiacielskiey, dla

rozerwania przeszego Seymu, nie obmyliwszy obrony, na terazniey-

szym dopiero Seymie on obmyli intendit; ohaw'iaic si iednak,

aby ta co y przedtym, nie potkaa Rzeczypospolitey infelicitas, eby,

(strze Boe) y Seym teraznieyszy mia by rozerwany, przez co-by

Rzeczpospolita zostaic indefensa maximis periculis et ultimo interi-

tui wystawiona bya; providendo tedy indemnitati Reipublicae : ta-

kow Generaln midzy sob postanawiamy Confoederatia, y spoinie

si wszyscy nomine Woiewodztw naszych y Ziem fide , honore et

conscientia nostra obowizuiemy, e in casu rozerwania terazniey-

szego Seymu, zaraz za trzeciemi teraznieyszego Seymu wydanemi

od Je°KMci wiciami do zasczytu y obrony Rzeczypospolitey concur-

remus, y tam, gdzie necessitas et pericula Reipublicae exigent, sta-

wa obowizuiemy si, ochotnie pectora nostra wprzód przy wierze

witey y chwale Boskiey, a potym przy dostoiestwie J°KMci y ca-

oci Rzeczypospolitey, swobód, praw, y wolnoci naszych, niosc.

Których to trzecich wici in quantum-by Cancellaria Je''KMci, (o czym

nie rozumiemy), wyda in casu rozerwania teraznieyszego Seymu re-

tardaret, albo y sam Je°KM onych wysa renueret : tedy tym Obo-

wizkiem naszym sub fide honore et conscientia nostra nos obstrin-

gimus, e za Uniwersaem Jchmciów Panów Wodzów naszych, a in
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defectu Jchmciów, Panów Kasztellanów, albo którego z Jchmciów

Starszych Urzdników Ziemskich, skupi si powinni bdziemy. A tak

skupiwszy si do boku Je°KMci, wespó z Je°KMci, tam gdzie ne-

cessitas Rzeczypospohtey potrzeb by obaczy, poy submittuiemy

si, stosuic si z tym wszytkim do Constitutiey przeszego Seymu
sub titulo : Warunek wolney Electiey, et sub titulo : Obowizek przy

dostoicstwie Naszym, Stanów Rzeczypospolitey. A ieeh-by si ie-

scze iakie diflldcntie in Repubhca inter Status pokazyway, które-by

miay bv impedimentem ad formanda consilia pro Republica, tedy

do takowych difridentij uspokoienia omnia civilia media adhibere obie-

cuiemy, aby tandem aliquando te ditfidentie umorzywszy, moglimy
si cieszy spoin confidenti staropolsk. Któr to Confoederati na-

sze takowym sposobem dla zasczytu y obrony Rzeczypospolitey, do-

stoiestwa Je"KMci. y zatrzymania swobód, praw y wolnoci naszych,

postanowion, e Woiewództwa nasze approbabunt, et pro rato et

grato przyim, nic nie wtpimy. A e ten zasczyt y obrona Oyczy-

zny, spólney Matki naszey, nie tylko nam samym, ale v inszvm Wo-
iewództwom naszym , tak Maopolskim , iako v Wielkiego Xistwa
Litewskiego Provincyi, Naszym Wielce Mciwym Panom y Braci, na-

ley: tedy fraterne Jchmciów Panów Braci nasze, do takowey-e
spólney z sob Confoederatiey inritamus. A eby ta Confoederati

midzy nami postanowiona, po Woiewodztwach y Ziemiach Jchmciom
Panom Braci naszym w domu pozostaym, in casu rozerwania te-

raznieyszego Seymu , dla wszelakiey gotowoci, wiadoma bya : tedy

one wprzód do grodów Woiewodztw naszych, [a potem do innych:-] iak

nayprdzey rozesa obowizuiemy si, origina teraznieyszy Confoe-

deratiey naszey postanowioney, przy Je"KMci zostawuic.

Co wszytko sub fide honore et conscicntia nostra strzyma, y do
etTcctu in casu rozerwania teraznieyszego Seymu , [przywie] obo-

wizuiemy si; na co si rkami naszemi podpisuiemy. Dziao si
na Seymie Walnym Warszawskim , w pitek pierwszy po Boym
wstpieniu, Roku 1672.

Czekai tedy na te Rady ich; tak dalece, e JmPan Marszaek
nie zasiad, a kolo wtórey z poudnia. e iednak te sessie nagle si
wsczy y niespodzianie, wziy to sobie Woiewództwa Maopolskie
za uraz, e nic bdc o tym przestrzeone, dzie darmo strawiy,
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1

zszedszy si na ósm, iako JmPan Marszalek in antecedenti sessione

declarowal. Gdy tedy zasiad Je°.VIPan Marszalek, wzio kilka Po-
sów gtos}' Woiewodztw Maopolskich

;
gdzie upomniawszy si tey

postpositiey, prosili, aby Je^MPan Marszaek solvowa sessi do iu-

tra, a- by si te Woiewodztwa Maopolskie z sob przez prywat-

n sessi porozumiay. Wziwszy tedy glos Je°MPan Marszaek, wy-
mówiwszy si, e nie przez niego ten si stal error, solvowa sessi.

28 Maij. Odprawowala si naprzód sessi Maopolska, na któ-

rey naprzód zasiadszy o osmey, czytano concept Confoederatiey Wo-
iewodztw Wielkopolskici, który e si nie zda mie nic zdronego,

one Woiewodztwa Maopolskie approbaverunt ; cum contradictione

iednak Pana Starosty Bracawskiego, któremu si to simpliciter nie

zdao. Byo tedy y dwóch Posów od Woiewodztw Wielkopolskich,

którzy invitabant poselstwem swoim do ratunku Oyczyzny; którym

podzikowawszy, wysiano vice versa dwóch Posów, declaruic t
ochot, y approbando factum ; titulum tylko odmieniaic, z tym do-

kadem, e leeliby si Seym skoczy mia, ten script valoru mie
nie ma. Na tym tedy solvowawszy prywatn sessi, zeszli si do

Izby Poselskiey, gdzie:

Naprzód zacz Je°MPan Marszaek od nominatiey deputatów

do Rachunków Skarbowych, po iednemu z kadego Woiewodztwa

y z kadey Ziemie; midzy którymi e mianowa Pana Starost Owi-
cimskiego, ozwao si W"oiewodztwo Lubelskie z contradicti, e Je°M
nietylko by deputatem, ale y zasiada nie moe ; a to wzgldem
condemnaty, któr ma od Woiewodztwa Lubelskiego o niewydawa-

nie soli. Na któr gleyt pokazawszy y iustificati dawszy, podane

medium, eby to przez poselstwo do Króla J°Mci uspokoiwszy, (iako

do tego, który iest evictorem), Je°Mci in integro przy swoiey func-

tiey Poselskiey zostawi. Do czego Je°MPan Marszalek trzech de-

putowawszy z tyche samych Woiewodztw ukrzywdzonych, za com-

pellati Woiewodztwa Sendomirskiego : .aby iu adney wcey nie

wtrca materiey krom samey obrony', e iu czas ku wieczorowi

skania, solvowa sessi do poniedziaku na ósm.

29 Mai, niedziela.

30 Mai. Zasiadszy Je°MPan Marszalek intimowa obron y skró-

cenie Seymu. Po propositiey prosi o glos Pose Sendomirski ; z Po-

znaskiego ozwal si, ,e ia iu mam pierwszy gos, bom go so-

bie przed propositi uprosi'. Wpada contentio de praecedentia tych

gosów, y zmitrywszy czasu niemao, obadwa gosy swoie Panu
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Marszalkowi darowali. e dany trzeciemu glos, Panu Podkomorze-

mu ') Poznaskiemu, tandem midzy Panem Tuczyskim, Stolnikiem

Inowrocawskim, de potioritate przywiedziono coniroversum. Wpa-

da V materia solna, gdzie Posowie Woiewodztwa Lubelskiego ten-

tahant rugowa Je°MciPana Starost Owicimskiego. Tandem wzi
glos Pan Sdzia Wieluski, który do niczego przystpi nie chcia,

abv wszyscy na lawach siedzieli. Owo gdy podobne materie czas

wielki zabieray, w samych tylko poswarkach y zwadach kilka go-

dzin strawiwszy, e yidebatur dies fatalis, soluta sessio.

3i Mai. Zasiadszy Je°MPan Marszaek intimowa obron y skró-

cenie Seymu. Wic e do tey materiey oraz kilkunastu Posów za-

brao sobie glosy, [rozdawa im ie] spisaw-szy ich sobie per ordinem
;

in generalitate wszyscy o tym mówili yczc tractowania obrony,

a ad specialitatem non descendendo; tak dalece, e y ten dzie na

samych tylko discursach zszed, do których si przywizao poparcie

Posów Lubelskich na condemnat soln. Bya czytana y supplika od

Puszkarzów, którzy sobie dug praetendui od Pana Magistra Arti-

leriey. Tandem eby przynamnicy sessia dzisieysza bya iakkolwiek

dispositi do iutrzeyszey, wzi gos JmPan Podstaroci Krakowski

yczc tego, eby iu generalitati skrócenia Seymu dawszy pokoy,

ad specialitatem przystpi obrony tractowania ; a naprzód auctiey

Woyska. Na czym soluta sessio.

(Tu spisywacz dziennika zamieszcza niektóre z Braclawia i z Kamieca nadchodzce wiadomo-

ci
;
po czm cignie dalej dziennik:]

i""" Junij. Zasiadszy Je°MPan Marszalek intimowa wedug wczo-

rayszey zgody Obron, tak eby i zaraz ad particularia oneye de-

scendendo traciowali, nie bawic generali discursu. Do czego przy-

mawiaic si gdy kilka gosów wzito, in decursu onyche przyszo

dwu Jchmciów Panów Senatorów, Biskup Chemski z Panem Wi-
leskim. invituic ad novum emergens. to iest do przesuchania re-

latiey Pana Wysockiego, y Hanekowych Posów. Na co dcclaratum,

e gotowi i, saivo iednak regrcssu. Sohowa tedy sessi Pan .Mar-

szaek do iutra, przed iciem na gór. Gdzie przyszedszy praestitum

naprzód od Pana Wysockiego wedug pact corporale iuramentum in

iacie caley Rzeczypospolitcy ; tandem descendit ad relationem. Któr
skoczywszy producowa list pewny correspondcntiey z ^olski pri-

vatorum, który przetumaczony przeczytawszy, odda do cancellariey

') Opaliski Piotr.
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authentice, y relati swoi in scripto poda. e tedy novum emersit

z listu owego, chcieli niektórzy in instanti regressum do Izby; który

gdy non denegatus. post regressum ci, którym na tym naleao, im-

pedierunt, eby nie zasiada Pan Marszalek.

2 Junij. Intimowa Pan Marszaek Obron, którey miserna le-

galitas' patuit wieo z relatiey wczorayszey Pana Wysockiego. Po
intimatiey wzi gos [pose] Woiewodztwa Sendomirskiego, który si
tego upomnia, eby tego dzwonka, którego-to ruszy dnia wczoray-
szego Pan Wysocki, nie tumiono, declaruic to, e to ma pro prin-

cipali tractowania spraw. Na to róni rónie przymawiali si, iako

byo komu potrzeba z interessów iego ; wicey iednak takowyci
gosów byo, którzy w tey mierze nie pokazuic adney partialitatem,

w rzeczy plenius informari per iustificationem , mocno popierali.

Tandem casus tulit , e ieden ex arbitris siedzc za Posem Litew-

skim da okazy iakiego onemu niesmaku, tak dalece, e go trci.

Pan iego, Podkomorzy Poznaski ') ui si o to, y tak weszli mi-
dzy sob w zwadzie*, e si Posowie zamieszali. A gdy tumult ów
inaczey uspokoi si nie móg, cum declaratione , eby iutro sessia

bya semots arbitris, soluta sessio.

3"* Junij. Naprzód odprawia si legatia od Haneka y od Puku
Humaskiego, [którzy byli posadzeni na awie podle Pana Marsza-

ka]; 2) która continebat deprecati Rzeczypospolitey, y przyobiecanie

in futurum wiernego poddastwa; za co im podzikowano pociwa-

liwszy ich postpek

Zasiadszy Je^MPan Marszaek póno dla sessiey Wielkopolskiey

prywatney, intimowa upraszaic , eby ad specialia obrony descen-

detur. Interea, e wczoraysza zwada iescze nie bya uspokoiona

,

wzi gos Pose obraony, e do niczego przystpi nie zechce,

póki mu si iego dishonor nie nagrodzi. To medituic wzili kilku-

nastu gosy, któremi niektórzy barziey zapalali, nieli mediowali.

Owo zabiegaic dalszym niechciom Narodu Litewskiego z Wielko-

polskim, które-by byy miay okazye z tak gorcych przymówek,

JmPan Marszaek solvowa sessi.

4'* Junij. Zasiadszy Je°MPan Marszaek, przeczyta wiey list

od Je°MciPana Hetmana, w którym oznaymuie de ingruenti peri-

culo nieprzyiaciela iu prawie wchodzcego in viscera. Ztd tedy

wziwszy impet uczyni pathos, pobudzaic do tractowania obrony

w skróceniu Seymu, y eby inhaerendo dawney zgodzie i na gór,

') Opaliski Piotr.

^) Rkp. zda si mylny mie porzdek zda
;
porzdkuj je , nie zmieniajc adnego.

10
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concluduic ten Seym in spatio trzech niedziel. Na to zaraz wzi
gos Pan ulcomslci , Ictóry simpliciter temu contradixit, przywodzc

niektóre exorbitantie , litóre póki uleczone nie bd, declarowal Sey-

mu nie koczy. Wic e tangebat niektóryci ex privatis, iako to

tych, co Skarbem zawiadui; co ekonomie trzymai a z nich nie

pac; co w Xistwie sobie privatum usurpant przez postanowienie

nowych ce, y wydawanie Uniwersaów, przez sdzenie de libera

vocc, etc. etc: dependentes onyche brali sobie róni rónie pro et

contra glosy. Tandem Pan Podstoli Chemiski') wzi gos, w któ-

rym iustificowa de obiectis Pana Podskarbiego, essentionalia nie

wspominaic , et e contra niemae Panu Wysockiemu czynic za-

rzuty. Który gdy po iego gosie chcia si iustificowa, impeditus od

Partialistów ; o co gdy niemaa wszcza si controversia, mediando

wzili kilka gosów, reservuic iustihcati iego ad concursum caey

Rzeczypospolitey przy iustificatiey Pana Podskarbiego. Eo sopito

chcia Pan Marszaek wymódz, eby byo przynamniey we rod
przysz prosto i na gór ; co e bya niepodobna dla wielu con-

tradictij , cum condolentia straconego czasu, sohowa sessi Pan
Marszaek.

(Tu sessia bya Maopolska, oh defectum dwu Woiewodztw
daremna. T sessi powtórn Pan Starosta Braclawski con-

tradictione sua rozpró).

5**. 6'% y"' witki.
S'"' Junij. Zasiadszy Je°MPan Marszalek przeczyta nowe wia-

domoci de ingruentibus periculis; a to z przcitych listów Doro-

szekowych ; tandem conclusit persuaduic i na gór
, y tam con-

cludere obron, o którey si tu tylko discursami bawimy. Krzykno
tak wiele Woiewodztw ,zgoda', tak dalece , e in contrarium nic nie

sycha byo. Kiedy tedy Pan Marszalek ultimariam declarationem

requirowa, czy i, czy nie i, natenczas dopiero Pan Starosta

Bracawski contradixit. Interea wypado kilka Woiewodztw z decla-

ratiami , e dtuey seymowa nie chc y nie mog; na dowód czego

wychodz cum protestatione, y na górze czekai. Yidebatur contemni

ta Jchmci protestatia od wielu, którzy innuehant Panu Marszakowi,
aby nihilominus activitas przy Izbie zostawaa. Na co gdy zgody

') Morsztyn N.: Obersztcr JKM.
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nie byo, passive zabawiwszy si diskursem , e iu noc bya, Pan
Marszaelc sovowa sessi, z declarati, e z niemi mia przez noc

tractowa o powrót y restituti activitatis.

9°" Junij. Zasiadszy Pan Marszaelc opowiedzia prac swoi
okoo tractowania cum protestantibus , e daremna bya , e Jctimo
wicey do Izby powróci si nie ctic. Uprasza tandem , aby strona

stronie condescendat. Wzi gos Pan Starosta Sieradzki '), który in-

sistendo take decaratiey Colegi swego e na prolongati nie po-

zwaa. Na prób tego wyzszi z protestati na gór. Okoo czego

urocily si discursy y adliortatie Pana Marszaka, eby tractuic

cum protestantibus restituat activitatem Izby. Interea Pose z Poc-

kiego y z Poznaskiego przymówii sobie ostro z Panem Starost

Bracawskim, e ex impatientia uwiodszy si aflfektem rzek: e na

mnie tego nikt nie wymusi, y z tym categorice decarui, e ani na

skrócenie, ani na icie na gór nie pozwol. Na to gdy si oburzyy

Woiewodztwa Wielkopolskie, a potym Litewskie, y porwawszy si

z mieysc ruszyli si hurmem na gór. Tandem niektórzy e.\ arbitris,

rozumieic e na tumult, posunli si do szabel y do obuchów ku

Panu Starocie, lak e si Izba zamieszaa, y ledwie ten tumult

uspokoiony zosta 2), Owo umoderowawszy rzeczy, siedli na miey-

scach
,
gdzie po wielu resentvmentach instabant na Pana Marszaka,

aby solvowa sessi , nie chcc committere periculo Izb pod czas

iu nocny. Uczyniwszy tedy patheticam condolentiam super sortem

suam , e si te inaudita exempla za iego directiey dziel, y dugo
wywiodszy activitatem suam et innocentiam chodzenia okoo dobra

pospolitego, z paczem terminavit, chcc iu egna. Czego gdy mu
nie dopuszczono ob privationem activitatis

,
gdy nie mogli solvowa

sessiey, declarowa si stawi na iutro praecise na ósm. Przed tym

tumultem wyszed cum protestalione Pose Kiiowski , cum declara-

tione, e daley zachodu soca czeka nie bdzie, ale poiedzie do

Braci, eby o sobie myleli, widzc na co si zanosi.

Dzi take Xidz Arcybiskup pompose wieda, y tylko przy-

witawszy Króla y Królow, odiecha do Uiazdu.

lo Junij. Tu si odprawiy exekwie Matki Królewskiey, na któ-

rych kaza Xidz Biskup Chemski, egocki.

Zasiadszy Je^MPan Marszaek intimowa, eby uprasza z po-

rodka Izby do tractowania cum protestantibus, eby chcieli tandem

') Wiyk Stanisaw.

2) Uzupenia opis zajcia tego list Aleksandra Lubomirskiego, Starosty Sdeckiego, do Stryja,

z 1 1 czerwca , który patrz niej na str. 88.
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przywróci activitatem Izbie. Wzito zatym kilka gosów, per discur-

sum okoo tego mówic
, y na deputati ob privationem activitatis

nie pozwalaic. Tandem wzi gos Pan Starosta Bracawski, który

publicam uczyni quaerimoniam
,
pathetice , a prawie z paczem, nad

wczoraysz swoi oppressi. Tandem deposuit t krzywd swoic in

sinum caey Izby, et cum publica protestatione wyszed ; z t iednak

declarati, e ani activitatem psuie , ani Seymu rwa nie cice , tylko

krzywd swoi iudicio Izby porzuca.* Wzi potym gos Pan Staro-

sta Owicimski, który wywiodszy statum modernum Rzeczypospo-

litey, wywiodszy y to, iako iest opuszczona od wszytkich intermedii

Ordinis, medium takie poda, aby tertius Ordo, wyrzekszy y wy-
przysigszy si wszelkich partialitates , odia y nienawici , onus to

mediationis inter Maiestatem et Libertatem na si wzi; y tak do-

piero, gdy na to stana zgoda, poszo kilku ad protestantes, revo-

cuic ici. A interea soluta sessio do iutrzeyszey declaratiey.

ii""* Junij. Zasiadszy Je"MPan Marszaek, y pobudziwszy tan-

dem ad aliquid agendum , da gos Panu Starocie Owicimskiemu,
w którym uczyni relati tractamentu cum protestantibus , którzy si
declarowali stawi hoc praecauto, e tylko do przeczytania Consti-

tutiey gotowey, y do wzaiemnego podzikowania y poegnania Izby,

przywracaa activitatem. Interea, ni powrócili, byo kilka gosów,
które popieray conservationem powagi Izby ex casu onegdayszego

haasu. In medio cursu tey mateney przyszli protestantes, y decla-

rowawszy zelum et bonam intentionem wycia swego, eandem y po-

wrotu deduxerunt. Defuit ieden, Pan Chory Gostyski, po którego

gdy iterato College posano, declarowa, e gotów powróci activi-

tatem , ale ad solum tylko actum sprawy onegdayszego tumultu, et

per consequens poegnania. Jnhaerendo tedy tey declaratiey, e ta

sprawa nie moga si in absentia Pana Starosty Braclawskiego tuto

combinowa, deputowano de medio trzech, upraszaic go o regres

do Izby. Interea Izba strawia circiter godzin [na] prywatnym po-

rozumieniu si de mediis paciticationis tey sprawy. Tandem za przy-

ciem iego ingeminatus by przez niego onegdayszy ') dolor ex casu,

który go potka, et per consequens institit declarationem , e to in

sinum fraternum dcponit.

Wzi zatym [gosj Pan Marszalek, y wzbudziwszy iustum do-

lorem ex occurenti , uprasza publico nomine Pana Starost Brac-

lawskiego, dzikuic mu pro hoc zelo in promovendo bono publico,

) Wlaiciwic by to .wczorajszy dolor', bo poprzedniego dnia, t. j. lo wyrazi go byt Piase-

czyski, i wyszed z Izby.
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ut persistat. Wstaa interea Izba
, y za powodem mediatorów zosta

przeproszony Pan Starosta Bracawski od tychi, którzy byli moto-

rami tego haasu. Co uspokoiwszy y znowu zasiadszy, wzi gos

Pan Starosta Bracawski, gdzie iu uraz swoi condonuic, tego

tylko popiera, eby securitas Izby et dignitas in integro zostawaa.

Co medicuic Pan Bryza yczy, aby Constitutia eo nomine zcon-

cypowana przeczytana bya
,
quae respiciat futura ; deputatów take

do inquisitiey circa arbitros mieszaicycli si in tumutum , yczy
naznaczy.

Interea przyszo dwóci Senatorów declaruic gotowo Je°-

KMci czekaicego, et invitando na gór. Na co zgodna stana de-

claratia przez Woiewodztwa, e i gotowi. Z czym gdy odeszli,

interea Pan Marszaek nil dissonum syszc, eby mia kto contra-

dikowa iciu na gór , deputowa po kilku tak do inuisitiey, iako

y do przetumaczenia listu Je^MciPana Podskarbiego. A wygodziw-

szy tak iu praetextom , któremi si zasaniali, e i na gór nie

mog, neque dissonum uiduam syszc, take przeczytawszy Con-

stitutia de securitate Izby, brevibus Izb poegna y Lask pooy.
A tak gdy si Woiewodztwo Krakowskie y Bracawskie declarowao,

e i nie chc , Woiewodztwa Wielkopolskie y Litewskie ruszywszy

si, wzili Marszaka renuentem, y poszli na gór. Conservando

tedy dignitatem Izby, Woiewodztwa Maopolskie wszytkie zostay,

declaruic e dopiero wtenczas zgodnie poyd, kiedy aden w Izbie

nie zostanie. Gdy tedy pod kilkadziesit zostao Posów, deputowani

s trzey de medio, którzy-l-»y poszedszy na gór , nie dopucili Panu

Marszalkowi activitatem. Wic e iu noc bya, tak z Izby, iako y

zgóry sine activitate rozeszli ti , rzekszy sobie do iutra na ósm.

12 Junij , niedziela.

i3 Junij. Zszedszy si póno barzo tamci na gór, a Woie-

wodztwa Maopolskie do Izby Poselskiey, y zostaicy sine activitate

czas niemay, przyszo z góry deputowanych dwóch, invituic na

gór. Którym declaratum , e tego uczyni nie mona, póki nie b-

dzie przywrócona activitas. Wkrótce potym przyszo dwóch Sena-

natorów, Biskup Kiiowski z Woiewod Czerniechowskim , take y

z dwiema z porodku Posów, którzy od JKMci, od Senatu y od

Braci instabant , aby tandem rzeczy do zgody przywie, et pro

commodo Reipublicae i na gór ad tractanda negotia. Declaroway

Woiewodztwa przez pierwszego Posa z Woiewodztwa Krakowskie-

go, e na powan interpositi Króla Je°Mci y Senatu, gotowi s
uczyni to, byle Ie°MPan Marszaek y ze wszytkimi Postami do
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Izby powróci, et tandem ze wszytkimi szed na gór. Co uczyni

e lu póno byo, satius by rozumieli, aby si zey do Izby iutro

a tam eby Pan Marszaek nie bywszy na górze take przyszed,

y dopiero bez wszelkicti przymówek wymawiania sobie szed na

gór ; y na tym soluta sessio.

14 Junij. Zszedszy si Woiewodztwa Maopolskie do Izby, gdy

czas niemalv strawiy in familiari concursu, tamte za miay sessi

u Bernadynów. Zkd przysali Pana Starost Owicimskiego y Pana

Kierdela, reuirendo, ieeli wczorayszey insistunt declarationi. W czym

lubo troch Woiewództwo Krakowskie y Bracawskie dissonum ,.

drugie za na wczoraysz declarati zgadzay si; a osobliwie Wo-
iewództwo Sendomirskie publice wczoraysz ingeminavit declarati.

W czym gdy odeszli, lubo to nie bez przymówek abutrinque, tan-

dem po niewielkiey chwili przyszed Pan Marszaek y ze wszytkimi,

y powitawszy si ad invicem , invitowa za sob. In illo tedy tu-

multu wyicia , ukomski , e by piiany, na ziemi si obaliwszy,

tym uraony, sowo revocowa, y w Izbie si zatrzyma, protestu-

ic si, e nie idzie na gór, czego niektórzy z Woiewodztwa Kra-

kowskiego y Bracawskiego chwycili si. Zatrzyma si tedy Pan
Marszaek cum activitate , a interim poszo kilku Posów rem me-

diantes y do zgody componentes. Co gdy successit, sam tylko Pan

Starosta Sdecki, sine omni contradictione , na gór nie poszed,

ale wsiadszy na konia odiacha do domu. Wszyscy za zszedszy si
na gór, y po intimatiey Marszaka, piianym gosem ukomskiego
zabawieni , e niedorzeczy a dugo prawi

,
praepeditus przez Posa

Krakowskiego Xiskiego w mowie, ,eby milcza, poniewa nie mó-
wi iako Pose do rzeczy, ale iako piiany'; a tu in facie Rzeczypo-

spolitey seria tylko tractari : iako si to stao non temere, e si
tam wielka cz Izby zostaa, iako to i^an Marszaek pessimo exem-

plo uczyni, e dopuci hoc scandalum
;
praecavet sobie tandem,

eby similes ausus byy Constituti na potym obwarowane; decla-

rowa y ochot , równ wszytkim , tych Woiewodztw zasczytu ca-

oci Rzeczypospolitey y dostoiestwa Paskiego, byle rzeczy wklar

tractowane byy. Po nim wzi gos Starosta l^raclawski, et propo-

suit , eby naprzód Constituti czytana bya sformowana in sicarios

de securitate Posów; do czego przymawiaic si, byo kilkanacie

gosów, yczc eby y ta stana Constituti pierwsza , iednak po

Obronie. Tandem stana determinatia , o skróceniu Seymu do so-

boty, Constitutiey. Na co lubo zgoda bya do przeczytania, iednak
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e iu noc byia , do iutra przeczytanie oneye differowane , zarówno

y z t de securitate Posów. Tandem soluta sessio na dziesit.

i5. Zasiadszy Król Je°M declarowal od Tronu przez Pana
Kanclerza Litewskiego, aby bya uczyniona relatia Poselstwa Mo-
skiewskiego. Czytany tedy by barzo dugi diariusz wszytkiey ich

transactiey przez niedziel 19, który wzi czasu godzin cztery. Prze-

czytane s y pacta z nim poprzysione.

S y listy Je°MciPana Gninskiego, Woiewody Chemiskiego,
który oznaymuie o tym pokoiu z nimi, y list do Cesarza Tureckiego

y do Hana Krymskiego od Cara Moskiewskiego. Tandem wedug
prawa in pactis wyraonego, tak obay Posowie iako y Secretarius

legationis klknwszy przed krzyem Arcybiskupim na rodku Izby

przysigli. Tandem im podzikowano od Tronu przez Je''MciPana

Kanclerza Litewskiego ; od Senatu przez Je°MciXidza Arcybiskupa

Gnienieskiego, który dzi dopiero pierwszy raz zasiad; od Izby

Poselskiey przez Pana Marszaka. Czyta zatym Constituti Pan Mar-

szaek o skróceniu Seymu do Soboty, którey gdy sam Xidz Arcy-

biskup contradixit, maic za rzecz niepodobn, aby Obrona we
dwóch dniach stan moga ; dla pierwszey Processiey soluta sessio

do pitku.

16 Junij. Boe ciao. Udai, e Król Je^M obawiaic si iakiey

zdrady, y na publiczney processiey nie by.

17 Junij. Zasiad Król Je°M. Wic e adnego nie byo Mar-

szaka ani Piecztarza , wysza circiter godzina in otio ; które gdy

si uprzykrzyo, wypado kilka gosów za przyciem Pana Kancle-

rza , e podobne inconvenientia nigdy nie byway, aby y Pan na

Tronie bez Laski zasiada, y Rzeczpospolita bez Directora zostawa

miaa, co iest contra dignitatem oboyga. Przytoczy zatym ieden

:

ex hoc fonte ipso Króla Je^Mci rectificowa si moe , e nietrzeba

iednemu dwu Urzdów dawa, ne in persona unius duo absint.

Wpado zatym kilka gosów to o przysidze, to de succinctu, to

o Obronie, et tandem o diffidentiach etc. etc. mówicych pro et

contra. Quam diversitatem materiarum combinando, wzi gos Pie-

cztarz Litewski, y wywiodszy, e takowe dissona , byo to mu-

neris Piecztarzów combinowa, e tedy obstat absentia Koronnych,

vicem se supplere declarowa. Wzi potym gos Pan Woiewoda

Czerniechowski, który to ianie deduxit, e to iu non vanus metus

by powinien woyny Tureckiey, na któr tak nam gotowymi by
potrzeba, iakoby iu dzie Sdny nastpowa; deduxit y to, e my
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iu darmo mamy czas trawi, ingenia sforcowa , sami si y Rzecz-

pospolite zawodzi mówic tu o Obronie; iest nam do tego obex

wiellci : diffidentia midzy Stanami, dla którey-to ten Seym takie za

sob pocign inconvenientia , których nigdy nie bywao
; y to pe-

wna , i póki si przez ten próg ditfidentiey nie przewalemy, o O-

bronie mówi daremna. O którey mówic iu tak wiele sam to sku-

tek pokazuie , e bya daremna praca, diffidentiey wprzód nie umo-

rzywszy. Pro conclusione tedy compellavit Je"KM y Stany, eby
iu in charitate ieden drugiemu wymówiwszy, te diffidentie wyko-

rzenili; a tak dopiero wtenczas secundabit Bóg consiliis, [e] Obrona

skuteczna bdzie. Wic kilka gosów approbando sensum , tak ex

Ordine Senatorio, quam ex Euestri. Wic e insi mówili w tey

materiey gcncrice, sam tylko Xidz Biskup Chemski descendit ad

parliculare, y upomnia si u Króla Je°Mci punctu in pactis wyra-
nego, wzgldem mediatiey midzy nim a religi greck. Drugi Pan

Pisarz Pocki, który wymienia kilka punctów ex Pactis: pierwszy

Artilleria, drugi Ekonomie, trzeci Sól, e iey Woiewodztwa docho-

dzi nie mog dla Administratorów, którzy ieden na drugiego win
retorquent, zaczym ta pluralitas iest nociva. Accessit do tego ma-

teria Nowodworskiey Ekonomiey, Gwardia Je°KMci, y Ordinatia

Zamoyska , którey wedug prawa sta si do powinno. W tym
wszytkim resolutiey Je°KMci potrzebowali, et inritabat , aby ieeli

ieszcze co komu inest cordi , tego pro simili libertate upomnia si.

Wic e kilka gosów zabranych byo, midzy któremi te y Pana
Starosty Bracawskiego, który proponowa exorbitans sprawy swo-

iey; drugie plotek y traductiey civium ; trzecia e Król Je°M przy-

biera sobie consiliarios takich , których consilia niedawno Rzeczpo-

spolit zamieszay y zakrwawiy; oto y teraz nil boni machinatur,

tylko Confoederatie po Woyskach Litewskich
,

po Seymach , cum
eversione Status. Na to byo kilka gosów replikuicych y wywo-
dzcych

, iako tak Litewskie Confoederatie y Seymowe , nie s in

eversionem , ale ad conservationem Throni , swobód y caoci Rze-

czypospolitey. Komu si tedy niepodobai takowe Confoederatie, per

consequens podoba si nie ma y finis ich. Pro conclusione Woie-
wodztwa Wielkopolskie pokazay Instructi, e to non ex sensu pri-

vat(), ale ex sensu Braci uczynili. Wzi tandem gos Xidz Arcy-
biskup Gnienieski, który apprbowa sensum Rzeczypospolitey, e
darmo o Obronie mówi in diflidentiis ; ale eby te to miay by
rzeczy horae unius, rzecz iest niepodobna. Trzeba do tego naprzód
Yocowa wszytkich , którzy tylko mog by praesentes , Piecztarzów,
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Urzdników; powtóre trzeba eby byo in absentia Maiestatis se-

motis arbitris, ne sit in quoquam metus reverentialis abo spiritus

adulationis. yczy, aby to odoy do poniedziaku, prolongatiey

do szeciu niedzie nie broni, poniewa ta mora utiis iest Rzeczy-

pospoitey, y lepiey te kika dni strawi, a co dobrego sprawi ; po-

niewa te iad Panowie Hetmani, którzy bdc vocati od Króa
Je°Mci, miei-by to sobie za uraz, gdyby Seymu zasta nie mieli;

byo-by to co podobnego : zaprosiwszy goci drzwi przed nimi

zamkn. Tandem concusit, eby sovova sessi, ex quo advespe-

rascit, poniewa ob certos respcctus et metus na nocne sessie po-

zwoli nie mog. Declarowano tedy od Tronu, eby przvnamniey

dzie darmo stracony nie by, aby bya przeczytana gotowa Con-

stitutia de securitate Posów na Seymie. Któr przeczytawszy Pan

Marszaek Poselski , e non ad mentem bya quorundam , salv so-

bie zostawiali przymówienia si do niey. Osobliwie Pan Starosta

Owicimski, któremu termin woony ,succinctus' displicuit
; y wy-

wiód , iak iest in libera Republica exosus
, y iako w Polszcz nie-

byway
; y na potym by-by praeiudiciosus , obawiaic si, aby si

kto tego z czytania prawa tego nie nauczy; deduxit y to exemplis,

e takowe casus byway nietylko w Izbie Poselskiey, ale te in tacie

irium Ordinum, a przecie tak ostrych praw nie pisano, ob metum
opisania rocis liberae , czego si zawsze Rzeczpospolita strzega. y-
czy tedy, aby ta Constitulia usitata metiodo krótko napisana bya,

na któr in tantum pozwala, in quantum to si w niey zmieci,

eby Posowi in functione publica zostaicemu beneticium iuris w S-
dach y w Trybunale suyo. Tandem po tym gosie soluta sessio.

18 Junij. Zasiadszy Król Je°.\i intimowa materi wczora nie-

uspokoion wzgldem securitatis Posów Ziemskich; powtórzy oneye

Pan Marszaek Poselski , która iako y wczora , kilku glosom displi-

cuit; osobliwie z fundamentu metus circumscriptionis vocis liberae.

Tandem repetitae materiae wczoraysze od niektórych Posów, iako

to : Deputatia do Obrony ; colloquium cum Senatu in praesentia vel

absentia Principis; prolongatia ieeli dalsza ma by, y iak dugo.

Tandem straciwszy na podobnych discursach
,
pro et contra, cay

dzie, die iam declinante pusczano na decaratie przez Woiewodz-

twa, ieeli, y iak dugo Seym prolongowa. Osobliwie tedy z re-

spectu przyiedaicego Hetmana stana prolongatia inclusive do

poniedziaku , lubo niektórzy yczyli do rody. Tandem soluta sessio.

19 Junij , niedziela.

20 Junij. Zasiadszy Król JM czas niemay strawi czekaic
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Marszalka abo Piecztarza którego; z których-e niektórzy byli

w Uiazdowie u Xidza Arcybiskupa na Bankiecie, gdzie Hetmana

y innych przvimo\va ; Pan Kanclerz Litewski chorob si wymówi;
Pan Marszalek Nadworny tandem, lubo saby na cerze, przyiechal.

Upomnieli si tedy niektórzy z Posów declaratiey swoey one-

gdayszey, aby arbitri byli semoti. Na co Bracawianie, osobliwie

abokrzycki, gdy nie pozwalali, Pose Sieradzki y Pocki wyszli

z protestatiami; y tak gdy sine activitate dugo zostawali, Pan Sta-

rosta Owicimski, dubituic o Seymie , sprawi si wedug Instruc-

tiey, proszc Króla Je°Mci o trzecie Wici. Tandem , e iu wieczór,

limitata sessio ad cras.

2 1 Junij. Bya sessia u Jezuitów prywatna na uicie y umode-
rowanie protestantium : Pana Chorego Gostyskiego Ubysza, Pana
Gomoliskiego, Pana Starost Owicimskiego ; którzy po wielu per-

suasiach takow dali declarati : e in quantum ten obex difridentiae

powag Je°KMci bdzie umoderowany, tak eby spraw Rzeczypo-

spolitey dluey nie trudni, y nie tamowa Obrony, natenczas do-

piero si stawi declarowali
, y przywróci activitatem presse tylko

do Obrony et ad concludcnda comitia. Pana Starosty Owicim-
skiego protestatia za, fundowaa si in mtu zerwania Seymu; który

tego potrzebowa, aby Król Je^M wyda trzecie Wici.

Po skoczeniu tedy sessiey przysza wiadomo od Porty o pew-
noci woyny; list od Wezyra do Xidza Podkanclerzego.

Po przeczytaniu Król Je°M zasiad; a potym Pan Marszalek

Poselski proponowawszy declarationem protestantium, prosi Króla

J°Mci o Deputati ad eum finem. Wzi potym glos Xidz Podkan-
clerzy, który dawszy relationem tractamentu swego z Panem Het-

manem imieniem Króla Je"Mci, dispositionem iego y submissi opo-

wiedzia
; a potym wywiodszy pewno woyny, aby sepositis omni-

bus materiis Obron tractowa. Na dowód czego da list do prze-

czytania od Wezyra, który te contenta mia, de data 4'''' praesentis,

w którym opowiada pewn woyn Tureck
, y wywoanie od Porty

w tamtych kraiach, aby si Woyska Otomaskie ruszay do Polski

na woyn; przcstrzegaic iednak: ,abycic Posa posiali do Porty

o tractowanie pokoiu
,
póki si iescze woyska za Dunay nie prze-

prawi , bo potym trudno bdzie tractowa; opowiadaic y to: e
wy nullo iure chcecie trzyma Ukrain, bo Kozacy byli Gcns libera,

a wy, iakto sors bclli bywa, trzymalicie ich, e tedy propter ty-

rannicam possessioncm vestram musieli woyn podnie przeciwko
Wam, któr prowadzili z Wami przez lat 20, ex qua tyrannide wybili
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si Wam ; e tedy protectiey dai od Porty, którym non est de-

negata; ieeli tedy nie ustpicie ich, wiedzcie o tym, e miecz do-

brze wyostrzony na karki Wasze iest; posylaycie tedy iako nay-

prdzey Posa swego, któremu daycie plenariam facultatem tractandi

o pokoiu ; ieeli nie chcecie , sami sobie winni bdziecie.

22 Junij. Je°IVl Pan Hetman, Pan Woiewoda Krakowski, Pan
Woiewoda Ruski, E^an Chory Koronny, Pan [Woiewoda] Belski,

po godzinie 1 1 byli u Króla JMci , którzy nie bawili u Króla nad
pacierzy dwa albo trzy; odeszli do Królowey JeyMci, u którey po-

stawszy z pól godziny, y poartowawszy, odiechali.

Po poudniu tedy o godzinie szóstey, zasiad Król Je°M. Wic
[e] declaratiey protestantium wczorayszey do si nie stao, acti-

vitas te nie bya; gdy dopiero na umoderowanie tych diftidentij'

deputati od Króla Je°Mci z Senatu, cum Parte u Reformatów za-

siadali. Limitata sessio do iutra.

23 Junij. Dla przeduoney solenney w Zamku processiey, póno
barzo Król Je°M zasiad, y blisko pógodzinia in silentio Izba bya;

a to respectem prowrotu oczekiwania protestantium , z któremi o to

tractowa Pan Marszalek Poselski, Xidz Biskup Kuiawski, y Bi-

skup Kiiowski. Wic e si iescze uspokoieniu y umorzeniu difti-

dentij do nie stao, denegata od nich activitas cum declaratione

,

e iescze do soboty czekai. Co za powrotem swoim od nich Pan

Marszaek publice declarowawszy, prosi Króla Je°Mci, Senatu y Ry-

cerstwa, aby ta [zgoda] gravis mu by nie chciaa, z którey de-

pendet szczliwy consiliorum effectus. Wzi potym gos Xidz Pod-

kanclerzy, który deduxit pericula
,
przestrzegaic pro munere officii

sui, y winnym tego czynic Oyczynie , ktokolwiek iest przyczyn

tey szkodliwey zwoki. Tandem Król Je^M vocowawszy do siebie

Senatorów, et inito consilio, declarowa przez Xdza Podkanclerzego

limitationem sessiey do soboty rano.

24 Junij, wity Jan.

25 Junij. Jak skoro zasiad Król Je°M, opowiedzia Pan Mar-

szaek Poselski activitatem swoi. któr czyni w staraniu revoco-

wania Posów, Pana Chorego Gostyskiego, który lubo odiecha,

non desperandum iednak , e gdy usyszy o podaney midzy Sta-

nami zgodzie, powróci, y activitatem przywróci ; uprasza aby iescze

ta mora do poniedziaku nie chciaa by tak Maiestatowi Je^KMci,

iako y Senatowi przewietnemu, tudzie y Rycerstwu, tak przykr,

eby iey nie mieli bono tey Rzeczypospolitey darowa. Declaratum
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przez Xidza Podkanclerzego od Tronu, e Król .)°M z osoby swo-

iey onc acceptuie. Wic e ani z Senatu , ani z Rycerstwa aden
glos in conirarium nie by syszany, krom iednego Posa Podolskie-

go, który fato Rzeczypospolitey condolendo, opowiedzia za wieym
przyiazdem swoim pericula tamtych kraiów, nuditatem Kamieca
w proviantv : limitata sessio do poniedziaku na rano.

26° Junij, z Warszawy.

J°MPan Hetman decl^ratione przez Xidza Biskupa Kuiaw-

skiego deposuit in sinum JKMci wszytkie swoie urazy; quod maius,

sam na si wzi onus do tractowania z Xidzem Arcybiskupem,

aby y on od imprezy swey supersedowa. I l^yle tylko to byo
w sercu, co w uciecli , omnia bona ominari pacificationi ab intra

moglibymy. Lecz ieszcze Xidz Arcybiskup a parte sil zego broz-

dzi, z tym si paam dcclaruic, e clice publice in facie Reipubli-

cae Królowi J°Mci wypowiedzie obcdientiam ; a natenczas by do-

piero, (strze Boe, gdyby do tego przyi miao), musiaa-by si

facies Scymu naszego krwi obla, et cum ultimo exitio cardinum

wolnoci, potentior slabszey stronie pracvalerc. W tych tedy termi-

nach zostae ta mcdiatio Jchmciów XX. Biskupów, w tym y Arcy-

biskup persistit upoize , lubo wieo dnia wczorayszego per breve

monitorium od Oyca witego by compeilatus ; aby ab his tumulti-

bus supersedowa, groc mu ctiam privatione Arcy biskupstwa. Ta-

kowe y drugie oddano Xidzu Podkanclerzema , który lubo nie tak

malitiose, magna ex parte iednak w tym go secunduie. Owo zgoa,

iceii ta Conotatio* y zwoka czasu, (lubo to cum di^pcndio et cum
taedio privato Nas zostaicych), non salvabit Rempublicam , et con-

fidcntiam Pana do Poddanych non restituet, trudno sobie mamy co

dobrego ominari. \ac autem, per quem scandalum. Król J°M, bona

conscientia przyzna to musz, omnia possibilia tentat media salvo-

wania w tym razie Oyczyzny; multum etiani de Maiestatc conde-

scendendo; derelictus iednak a Ministris Status propter privata odia,

samego tylko Xidza Biskupa Kuiawskicgo opera utitur, który dla

ustawicznych prac swoich iu te na zdrowie laluie. Przyiechalo sam
z Panem Hetmanem kilku naszych Sendomierzan : Pan Chory,
l\in Stolnik, l'an Starosta Radomski, Pan Kasper Kochanowski,
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Pan Chodakowski. Ci dway b^-li z Seymiku posiani do JmPana
Hetmana; w Jaworowie tractati solennissime y regalowani komi,
y po stu czerwonych in specie. Pan Woiewoda Kiiowski z Pomor-
skim in dies sperantur, a y tych bytno potrzebna. Król J°M wi-
za Je^Mci Pana Marszalka na . Jan koniem y z siedzeniem barzo
bogatym

, y pistoletami od Holendrów specyalnemi ; Królo\\ a JeyM
take kleynotem barzo bogatym.

[3 o Junij] z Warszawy, okoo rozerwanego Seymu.

Ten dopiero Seym wszytkie privatas maIevolorum przed oczy

wystawi technas
, y co przedtym niektórzy iniustas nazywali suspi-

ciones . to iu in publico rirmatum kady dostatecznie non vanum
widzia y sysza wielk przeciwko Panu zawzito y conspirati.

Którzy aliquid meditari videbantur, wszyscy notati et conspecti , kie-

dy contra Maiestatem iawnie na sessiach swoich formowa non eru-

buerunt consilia , codziennie insimul odprawowa conferentie, paam
et puice minitari , zgromadzonym swym assistentiom y sprowadzo-

nym fisi Chorgwiom; gdy Xie Arcybiskup, (quod durum harum
rerum caput est), Je°MPan Marszaek, y sama, która iest praesens,

Króla Je°Mci wprzód privatnie soUcitabant do Abdicatiey, honestiorem

przekladaic rationem
,
gdyby sam sua sponte to regimen deponeret,

a nieli per sanguinem civium miaby decedere ; wyrzucaic mu przed

oczy ignaviam regiminis, naostatek y z wypowiedzeniem posuszestwa

decaruic si. Te dni huius hebdomadae aliquid afferre videbuntur,

causa terrore repleta; wszyscy si obawiali et aliuid grand sperabant,

niemaa inter cunctos confusio; Królowi Je°Mci spes tylko w Izbie

Poselskiey, która fortissime tutatur Króla Je"Mci, y JchmPanowie Se-

natorowie decarowali si stawa; do tego aliua animadversio y ostro-

no ex consilio, gdy kilka [chorgwi] od gwardiey w Zamku praepa-

rati w paracie zostawali. Interea Król J°M przez godne osoby, Xicia

Jm Biskupa [\uiawskiego, J"mci Xidza Biskupa Chemskiego, [Je°Mci,

Xidza] Biskupa Kiiowskiego, tractavit z nimi, aby tandem chcieli

supersedere od tey zawzitoci, aby pacatam uczynili Rempcam.

Duriorem ci Jchmo Xidza Arcybiskupa uznali, który nulis .da

si permovere rationibus, et fortissime obstitit, e adn miar nie

moe regnarc, bo nie iest observans, przeciwko przysidze swoiey.
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Pactorum , et multas obstinatas afferebat rationes, lubo mniey va-

lidas. In hoc tedy casu uczyniona, directe przeciwko nim, Confoe-

deratio generalis podana ad acta, (która iest superius). Tandem znowu
Król Je^M posia Jchmoci Xicia Biskupa Kuiawskiego y Kiiow-

skiego, aby iu declarowali, ieeli persistunt w zawzitey swoiey im-

prezie, ieeli urgent, co priratim w pokoiu propunebant. Przy publicz-

ney relatiey pomienieni Jchmo tak odpowiedzieli : e mitius si<j Jch-

mo mai; fatentur, e persuadebant Je°K.Mci abdicationem , a to

na privatney audientiey, gdy im to ex re videbatur; ale poniewa
non assensit Je°KM, wic desistunt od tego, y nie chc. e obe-

dientiam wypowiedali, y publice wypowiada chcieli, dlatego, e Król

Je"M violavit Pacta conrenta ; ale gdy te przynamniey na ten czas

w kilku exorbitantiach poprawione bd, a potym wszytkie, tedy iu
bd satisfacti ; które exorbitanlie do Je°iMci Pana Kanclerza odda
mai. Deputowani tedy ex Senatu do widzenia onych ; lecz e nie

podane byy, ta inanis dcputatio cessit. A przez ten czas spe powrotu

Je°MciPana Chorego Gostyskiego, Posa, który, iako cum prote-

statione 20"" Junij wyszed 5 w przeszy poniedziaek tydzie min,
Panów Posów retinebat [Je^MPan Marszaek Poselski], czynic do-

br otuch, e gdy bdzie satisfactus, powróci mia, et activitatem

restituere. Saiisfactiey za w tym potrzebowa: aby semotis arbitris

szczególnie okoo dobra pospolitego consilium byo; 2''"'°: aby ci lu-

dzie, którzy mniey sprowadzeni potrzebnie, oddaleni byli. Dotrzyma-

wszy tedy industria sua et persuasione Je''MPan Marszalek Izb
Poselsk ad exspirationem iu sze niedzielnego Seymu , a spodzie-

waic si, e Malecontenti melius inclinari mieli, zatym y Pose pro-

testans powróci mia, chcia ieszcze poegnanie

29", ze rody, na czwartek odoy. Na co adn miar zgody

nic byo; ale koniecznie urgebant plerique , eby iu cale do po-

caowania rki przypusczeni byli. Znowu unanimiter wszyscy pro-

sili, aby Wici declarowane byy oJ Tronu, (paucis non assentienti-

bus integre). Gdy Je^M Xidz Podkanclerzy declaravit a Throno,

irrupit Slachcic ieden, w glos obijcicndo Baniti, (która namniey non

concernit Je°Mci), mówic his verbis : Nie moesz WM declarowa,

bo mam Banniti na WMci, Niemay sta sic rozruch, wszyscy ex-

clamarunt, pro crimine laesae Maiestatis reputandum, y proszc o Sd.
Tandem transiit cum caeteris erroribus ; iednak ad Judicium Mar-
schalcalc pozwany. Posthac diu eluctatus .lc"iMPan Marszalek Po-

selski egnanie Króla Je"Mci ; et inter haec przyniesiono Exorbitantie
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connotowane do Je^MciKidza Podkanclerzego od Je°MciPana Kanc-
lerza Koronnego, in numero 48. In puhlico nie czytane

,
gdy nie

by na to consensus. Gdy iu zgoa cum iurgiis Posowie przykrzy
si poczli, aby egna Króla, Je^MciPanu Marszakowi, nieco seda-

tis Yocibus decaratum od Króla Je°Mci, e do dnia limitatur sessio,

ad 3o Junij. Natychimiast aegre ferebant Je^McPanu Marszalkowi,

którzy expostulabant e nie egna; y Króla Je°Mci abeuntem e-
gnali.

Caeteri we czwartek, 3o°, mor solito, przez Pana Marszaka po-

egnali.

Tak Seym sine ullo effectu skoczony, albo raczey rozerwany.

"W tym przecie dobrze providerunt Woiewodztwa, e mordicus o trze-

cie upominali si Wici, naostatek pod pieczci pokoiow, które certo

wydane byy.

Malecontenti barziey saeviunt. Dnia wczorayszego Cekauz ode-

brali, 29° Junij, y obsadzili. Je°MPan Genera, lubo obieca w tym

przestrzedz Króla Je''Mci , inaczey sobie postpi; iustum te verbo-

rum od Je°MciXidza Biskupa Chemskiego odniós suppicium, który

go barzo beszta, e tak infideliter z Rzeczpospolit postpi.

Z Warszawy, die 1 Julij 1672.

Jak znowu insza Malevolorum facies ; terretur^) yestigiis Pospo-

litego ruszenia. Dnia dzisieyszego mieli publicam sessionem we dwo-

rze Je°MciPana Woiewody Krakowskiego, gdzie nemo prohibebatur

;

by tam y ten, co to pisa. Je^MKidz Arcybiskup iako Primas, pri-

mus na zasidzeniu uczyni condoenti rozerwanego Seymu
;

gdzie

oraz descendit, e iniuste Respbca suspicionem o nim traxit ; e num-

quam ani meditabantur, ani meditari przeciwko niey co chc ; y tego,

[co] decaraverunt przez Je°MciXidza Biskupa Kuiawskiego, y co

privatim Panu mówili, non agnoscendo, ,an abdykowa yczymy,

ani, prawi, obedientiam recusare mylimy; sciat posteritas niewinno

nasze'; et reproduxit Manifest*, którym innocentes si declarui przed

caym wiatem, et coram tota Repca. Tak derepente nova
,
boday

2) Rkp. ,terret'?
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non subdola, mutatio; interea ahy exacerhatos sobie lenire y poga-

ska mogli, ieeli ta uydzie sztuka.

1672. 6. 8. — 13. Z pierwotn" w. r° ; z Archiwum Lubomirskich,

w Bibl. Wilan. dissol.

[Do diariuszów Sejmowych Fragment, od 8° do \3° czerwca 1672]

[List Lubomirskiego Alexandra, Starosty Sdeck", Synowca,

do Lubomirskiego Alexandra, Wdy Krak". Stryja.]

Janie Wielmony Moy Mci Panie Stryiu y Dobrodzieiu.

Dla tegom przetrzyma t poczsztc, * abym z Izby naszey co ca-

tegoricum WMci.MuPanu y Dobrodzieiowi oznaimi, y statum rerum

fusius wypisa. We rod po witach [8° czerwca] za przyciem do

Izby naypierwsza bya controversia , aby zaraz poy ex nunc na

gór, y tam concludowa Seym , do inszey adney nie przystpuic

matericy. Nie zdao si to wielu Wdztwom, poniewa nic nie posta-

nowilimy na dole. In defectu odzywaicych si sfatigowanych w tey

materiey gosów, ozwa si JegMP. Starosta Braclawski,') et mul-

tis rationibus deduxit. e to by nie moe ; item P. Podstaroci Kra-

kowski ; 2j intrudebant przytym varias materias, osobliwie ratione sdu
P. Wysockiego, y J. P. Podskarbiego Koronnego. Byl tedy fremitus

o cie na gór, y porywali si Posowie z protcstatiami, in quantum-

bymy nie poszli.

Nazaiutrz we czwartek [9" czerwca], to zelosius urgebant, y wy-

szo Posów dwóch z protcstatiami, iako to Pan Chory Gosty-
ski'') y Pan Sierakowski. Pose Ziemi Dobrzyskiey. Gdy si ad ves-

perum brao, z wielkim chalasem et cum strepitu urgebant cie na

gór, y porwali si Wielkopolanie, osobliwie Gsiorowski , Starosta

Radziciowski, Starosta Kociaski, Korzeniowski, y inni ; którym gdy

P. Starosta Braclawski impedicbat gressus na gór, porwa si do

') [Piascczyski Stef.

'; [Xicski Stef.

') Ubysz Stan.
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niego Starosta Kociaski sowami szpetnemi agressus, et armis, a za

nim czelad kupa z dobytemi szablami, za piersi, go chwytaic, obu-

chami y sztychami sigaic, e z wielkiey providentiey Boskiey vitae

periculum evasit. Wyszo przytym kilkanacie Postów z protestatiami

;

soluta tedy sessio.

W pitek [10° czerwca], cessante activitate, mówilimy passive,

indolendo vicibus tey Izby; Posów uimowali, eby si wrócili; .lu-

dicium ferre proponowali, kto by autorem seditionis et tumultus.

Interim, e nie mogo nic stawa, sine reddita activitate Izbie, JmP.
Starosta Bracawski wzi gos, et etlusis w kole achrimis uskara
si na swoie nieszczcie, na diminuti powagi Izby, na zgubion vo-

cem liberam. Commota Izba t mow, urgebant Sdu; ale e nie

móg by bez powrócenia si Posów, wzi na si JmP. Marsza-

ek '
) Izby naszey przywróci activitatem

, y ui Posów. Tak si

tedy stao; y dzisiai* Posowie przyszli, y wrócili si cum activitate.

Zaczeli- tedy materi o tym Sdzie, ale primario starali si o com-

binati animorum P. Starosty Kociaskiego z P. Starost Bracaw-

skim, y aby si przeprosili; P. Starosta Bracawski niechcial ; tandem

Izba cala wstaa, y wzili go per vim ; P. Korzeniowski przyszed

y obapi go ; nie contentowa si tym P. Starosta Bracawski , a
P. Starosta Kociaski musia przez mow sw publicam czyni mu
deprecationem, a Sd super Arbitros, którzy si porwali do szabel,

et violentas manus iniecerunt na niego. Zda si contentowa tym

P. Starosta Bracawski; proponowa iednak in casum alium Consti-

tutionem rigdissimam na taki postpek. Przymawiali si do niey

y drudzy, y nad ni scrupulisowai. Tandem noc nadchodzi; urgent

znowu Woiewodztwa Wielkopolskie, y insze, cie na gór; oppono-

walimy przy tym, e to by nie moe. Porwali si z aw; egnay

WMciPanie Marszaku; mymy nie dopucili. Tandem Marszaek

rzkomo wziwszy sobie gos ad sedandum tumultum , iniecit mate-

riam egnania, y porzuci lask; w tym go tamte Woiewodztwa por-

way na gór. Mymy tedy nie wychodzili. Krakowscy, Sendomirscy,

Bracawscy, Kiiowscy, Woyscy, Poznascy niektórzy, y Xistwa

Litewskiego potior pars Posów, iako to mudzkie Wdztwo, Lidzki

powiat, y insze, czekaic na powrót P. Marszaka y tamtych posów.

Pj

przy I

lowiai, y insze, czcKaii. im |.iuv>i<^i. 1 . i.yiu^.i^^^'^^^^ j .^...^j~-. ^

'rzysya do nas Król Jegm proszc, abymy ad consortium chcieli

irzyby drugich; odpowiedzielimy, e y odpowiedzie Królowi Je°Mci

') [Drucki Sokoriski Micha, Pisarz WXL. porównaj Zat. I. 332, i Vol. Leg. V. 140, 1O6,

212, &c.
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nie moemy, kiedy nie mamy os, przez które powinnimy odpowie-

da Królowi Je°MQi; ieli si wróci, damy declarati; a w tym roz-

iechalimy si, y tak rozumielimy, e nie mieli bez nas seimowa;
ale secLis si stao, bo przy napisaney bez nas, tak wielu Wdztw,
iedney Constitutiey na górze, solvowali sessia na dziewit do po-

niedziaku. ,lu tedy Seym ten ostatniemi cordialibus zakrapiany tylko

do poniedziaku y moe, bo tylko uerebatur pretextus, eby go

na górze zerwa, poniewa go na dole, bez poegnania Króla Je"Mci,

nie mogli.

Wypisaem w przeszey poczcie WMciMuPanu y Dobrodzieiowi,

co za metus zapdzi te consilia in hos scopulos, y zawsze spodzie-

wa si byo tego potrzeba, e na tym nasze rady rozbi si miay.

Interim pewnie tu de consiliis myl extremis, iako tu publica volat

fama, y o odiedzie Króla Je°Mci do Czstochowy propter instau-

randas vires a Domo Austriaca na granic Polsk zemknionyci;

w pospolitych ruszeniach nadziei maic, do których posiano co pr-
dzey, aby si kupiy.

JegiMP. Podskarbi tu iest sam in maxima suspicione, y ucho-

w'ay Boe pospolitych rusze, nie yczybym mu siedzie w Warsza-

wie ; tak go ten hultai Wysocki discreditowal.

Miabym wiele pisa, ale obawiam si, aby, kiedy ludziom non

parcunt , aby listom przepucili. Ostatek sam ustnie przy unionym
moim uczyni relati ukonie, zostaic WMiM"Pana y Dobrodzieia

yczliw. Synowe, y unionym sug Alexander ubom.
z Warszawy ii Junij 1672.

[Czci powtarza, czci dalej opowiada tok sejmowania a do iS" czerwca, nastpujcy
fragment diariusza, spisany rk jednego z korrespondentów Wdy Krakowskiego, który w in-

nym licie podpisa si literami pocztkowemi : S. K.]

:

10 Junij. JmP. Marszaek prosi Jchmciów, aby czasu nietrawic,

daremnie ad media coaeuata przystpi chcieli, albo posia po Jch-

mciów, co z protestati wyszli, albo eby za niemi sami na gór po-

szli. Gdy na to oboie nie pozwolili, gosy iem * passire mówicym
rozda ie.

JmP. Kierdey, Marszaek Grodziski , nieprawne wycie z Izby

Ichmciów, co wyszli, wywodzi, y powag tey Izby naruszon decla-

rowa. Prosi, aby i bono exemplo posteritati zostawili.

JmP. Starosta Sdecki ') media pacificowania samych siebie po-

daie takie: Uraonego Posa honor ukontentowa, skoro Activitas

') Lubomirski Alcx.).
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nastpi, riolenta media zaniecha, a po PP. Posów, ad consortium

fraternum onych wzywaic, posia.

JmP. Starosta Owicimski •»
: Seym ten pro sola defensione Pa-

triae zoony; Exorbitancij tu tractowa nie bd; skrócenie Seymu
by powinno, eby pora W'oienna ich nie odbiega

; y Nieprzyiaciela

czeka nie chc w domu, ale go praevenire potrzeba. yczy tedy

koo tey materiey active nie pabsive mówi ; a to by nie moe, póki

PP. Posów do siebie nie przywabi pokazuic iem* pericula manife-

sta , w które-by per absentiam ich wpadli. Diftidentie umorzy ; ad

extremum partialitatis wyprzysidz si, to securitas od rwania Seymu
stanie.

JmP. Starosta Bracawski zami si zalewaic przemow ao-
sn mia do Jchmciów : I vetcranus w tey Izbie civis, de Republica

bene meritus, za gos wony lachecki, ledwie nie by zabity in loco

sacrarii libertatis. A take si merita civium nagradza bd ; A [w] ta-

kiey-to wolno, pod Niebem sawna, oppressii zostawa bdzie.

Pamitaycie WM na to. przez co wolno Rzymska zgina : kiedy

effusione sanguinis fraterni skropiona zostaa. A taka to nagroda

Bratu tych, co za Oyczyzn krew wylali, y wicey krwie z siebie

wytoczyli, ni wina drudzy wypili. A taka to y iemu wdziczno
za krwawe zasugi od tey Oyczyzny owiadczona. Wierzy on teraz

temu, co pisz, e nad Jobow ndz wicey si Bóg zabawia, ni

nad uciechami Salomonowemi. Prosi y on Jchmciów, aby móg od

nich na czas krótki odey plangere aliuantulum infelicitatem suam,

non tamen cum protestatione. Za co mu Jchm dzikowali.

JmP. Starosta Owicimski: Casum insperatum tey Izby serdecznie

auie, który iey infamiam et indignitatem przyniós, gdy persona pu-

blica laesa, y inne wielkie inconvenientia ztd pochodzce wylicza.

Chcli tedy w tey Izbie ca authoritatem et gravitatem consiliorum

mie: eiurent omnes partialitatem et dependentiam , to bd in con-

siliis securi. Sia ich na to zezwolio, drudzy na to nie pozwolili.

Co widzc JmP. Marszaek, e si cie* na gór nie zabiera, sol-

vit sessionem, proszc Jchmciów, eby mu dopomogU Jchmciów

sprowadzi, co z protestati odeszli.

u Juni), dzie Sobotny.

JmP. Marszaek o godzinie dziesitey zasiadszy przypomina wczo-

raysze odecie, e mieli Jchmciów tu propter activitatem sprowadzi,

co byli odeszli z' protestati ; upomina si tedy u nich sowa obiecanego.

') Pieniek Jan]
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Czekali Jchmciów godzin pótory, colloquium maitic w przeszych

materiach w tey I/jbie tractowanych.

Tandem przyszli Jchmo, co si protestowali z odeciem ; sa-

mego P. Chorego Gostyskiego, P. Uhysza , niedostawalo, którego

absentiam collega icgo excusowa, pozwalaic activitatem gosu za

niego.

JmP. Sdzia Rawski ') huic perplexae activitati contradixit. pro-

szc college Jgmci. eby go samego tu sprowadzi
;
po którego sine

mora posali.

Ten skoro przyszed, activitas si pocza.
Rozdaie gosy P. Marszalek.

JmP. Frczkiewicz, Chory Nowogrodzki, Obron traktowa y-
czy, ale wprzód securitatem tey Izby opatrzy, y Posa ukontento-

wa yczy.

JmP. Koudzki securitati nie przeczy, ale te Obrona non po-

stremo loco zostawa powinna, z któr i na gór rozumie, y z dru-

giemi dwiema Constitutiami zgodnemi o skróceniu Seymu
, y o for-

tifikowaniu Biaey Cerkwie.

JmP. Pisarz Pocki 2) prosi, aby czytano Constituti securitatis

Izby Poselskiey, a po niey na gór i radzi.

JmP. Sdzia Rawski chwali concipow-an Constituti de securi-

tate Posa , ale bardziey pochwali, kiedy JmP. Starosta Bracaw-ski

bdzie ukontentowany.

JmP. Starosta Bracawski dzikuie JmP" Sdziemu, e honor

lego ma w pamici, który na discreti Bratersk puci.

JmP. ZabokrzYcki, Czenik Nowogrodzki, urget ukontentowanie

P. Starosty Bracawskiego, y zaraz mianuie P. Starost Kociaskiego

Principalem iuius delicti.

Porwali si PP. Wielkopolacy, proszc za P" Starost Kocia-
skim, eby to zadanie nie pado na niego, do którego si on nie zna,

ale tylko samo hamowanie przyznawa.

Post deprecationem pcractam zasiedli mieysca swoie JchMo.
JmP. Starosta Bracawski uprosiwszy sobie glos, nie przyznawa

suszney deprecatiey ; bo icli JmP" Starocie Kociaskiemu odpu-

ci iako privatae pcrsonae laesionem , ale nic pcrsonae publicae,

w którcy ca Izb znieway.
Odpowiedzia JmP. Starosta Kociaski e ad hoc delictum illi

') (Nowomicyski Adam.

•) [Mostowski Pawe].
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obiectum nie zna si, przeto te do takiey solenney deprecatiey nie

naley. T negativ zosta uciszony P. Starosta Bracawski.
JmP. Marszaek po tey przeprobie czyta Constitutiii securitatis

Posa.

T Constituti JmP. Starosta Bracawski contentuie si, tylko

prosi, eby bya ta Constituti podpisana.

JmP. Podsdek Buski ') nie gani tey Constitutiey, ale mniey po-

trzebn rozumie, kiedy ta securitas dawno w prawie opisan zostaie.

Przyciodz JctimPP. Senatorowie od Króla JMci : JMX. Bis-

kup Kiiowski, 2) JmP Wileski 3) yJmP. Czerski;'*) proszc Jchmciów
wprzód sami od siebie, a potym od KJMci, daic po Jchmciach,

aby sami nad t Oyczyzn commiserati mieli in manifestis pericu-

lis, o których JmP. Marszaek y Hetman Wielki ich obwiescza ; aeby
chcieli iak nyprdzey Obron iey obmyli, która bez Króla JMci

y Senatu stawa nie moe. Obiecali si Jchm przyby.

Po odeyciu Jchmciów PP. Senatorów :

JmP. Marszaek prosi Jchmciów, aby mu declarowali, coby mia
iescze z nimi tractowa po tych materiach, co ie iu concipowa, nad

które wicey nie maic, prosi Jchmciów, aby t prac iego, przez ten

czas dosy laboriose tractowan, wdzicznie przyili. On te Jchmciom

dzikuie, e mu tey pracy dopomogli. Potym lask na ziemi rzuci,

y z sob na gór zaprasza.

Oywa si JmP. Xiski, Podstaroci Krakowski, y JmP. Staro-

sta Bracawski, e nie moe od nich na gór odchodzi JmP. Mar-

szaek, poniewa determinatio Seymu nie przysza, o którey zgody

nie byo. Druga, e zgodnych Constitutij iescze nie mai. Co za di-

gnitas tey Izby bdzie, z goym papierem na gór przed Królem

JMci stan.
Odpowiedzieli im PP. Posowie drudzy, i iu termin skróconego

Seymu nietylko wyszed, ale y przeszed, przez co podug prawa na

gór i powinni, iako iu Królowi JMci przez PP. Senatorów de-

clarowali si.

Wzili tedy midzy si JmP" Marszalka PP. Posowie Provin-

ciey Wielkopolskiey, y Provinc)ey Litewskiey poowica Posów wiksza.

Zostali PP. Maopolacy, y drudzy PP. Litewscy.

Godzin zegarow PP. Posowie Maopolscy w Izbie siedzieli,

') [Siennicki Wesp. z Bocze].

") [Uieyski Tom.
') Zawisza Krzysztof?

^) Rudziski Stanist. ?
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rozmowami si zabawiaic ; do których przyszed JmX. Leyski,
Opat Wchocki, wzywaic Jchmciów ad consiUa concludenda.

OdpowiedzieH Jchmo, e na gór i nie mog, Directora nie

maic. który ich odszed.

12. Vacat, bo Niedzicki.

i3 Juni). Król JM z PP. Senatorami przed dwunast zasiad;

tame te P. Marszalek y z temi PP. Postami comparuit, y dalszego

Tractatu czekali.

Tandem posiali de medio sui JmP" Podkomorzego Oszmiaskiego,

JmP" Bieykowskiego, Posa Czerskiey Ziemie, y JmP. Koludzkiego

Posa Inowrocawskiego, z których ieden, P. Podkomorzy Omiaski,
przemow mia tak do Jchmciów:

auie tego JmP. Marszaek, i do takiey dismembratiey midzy
JchMciami przyszo, do którey on adney okaziey nie da; y owszem
omnimode o to si stara, eby iakoby in unione animorum fraterna

ten Sevm concludowali ; do którego wycia na gór pochopem nie

by, ale JchMo , co go do tego przymusili. Przeprasza tedy Jch-

mciów, a wielce uprasza ad communicanda consilia fraterna mutua

z Królem Jmci y z Senatem.

JmP. Woyski Sendomirski ') : Niemniey aoni oni sami zostai,

e ich JmP. Marszaek odbieg, y ich tak wielu lekce powaaic y o-

nych nie suchaic, z drugimi JchMciami, minime coactus odszed;

co w tey Jzbie in tanto Reipublicae nccessitatis casu nigdy nie by-

wao.
JmP. Czaplic, Podstoli Kiiowski : przyznawa JmciP" Marszakowi

omnem dextcritatcm et integerrimam fidem , tylko e gravitatem et

dignitatem tey Jzby nie zachowa, musz si na Jmci uraa.
JmP. Starosta Braclawski : Przy tey powaney functicy swoiey

niial Jm pamita na Jchmciów, co Jmci t functi concredowali,

a ich consilia concludenda nic odbiega.

JmP. Xiski : adney wymówki mie nie moe JmP. iMarszatek

odeycia swego od nich, bo adnego na si gwatu nie mia; w czymby
go byli ratowali, gdyby by Jmo ozwa si do nich, e mu violcn-

ti czyni ; ale ta rzecz zna in condicto bya , iako owey dziewce,

co powiedziaa, e za piecem bd spaa, ztamtd mi wemiecie.

Przeto oni z tey Izby na gór nie póyd ,
póki do nich JmP. Mar-

szalek nie przyidzie.

Z t declarati odeszli PP. Posowie na gór.

') [!' Kochanowski Piotr w r. 1674.
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W godzin zegarow P. ukomski przyszed, zapraszaic do sie-

bie JchMciów na gór, gdzie ich Król JiMo y JchMPanowie Se-

natorowie czekai.

Odpowiedzieli mu Jchmo, e tey scissiey iako nieradzi, tak y-
cz, aby si znowu zczy mogli, y o dobru pospolitym radzi spoi-

nie mogli.

Przychodz JchMoPP. Senatorowie do Izby Poselskiey: JmX.
Biskup Kiiowski, y JmP. Woiewoda Czerniechowski; ') y temi so-

wami rzecz swoi JmX. Biskup zaczyna:

Boleie serce Oyca tey Oyczyzny patrzc na niezgodne consilia

Synów swoich w takim niebezpieczestwa razie zostaicych, w któ-

rych wszelakich sposobów radby zay, gdyby ie móg adinvenire do

spoienia Braterskiego. Jako ten Pan coelitus iest iem * dany, tak te

Panu Bogu dzikowa mai, eby te pericula wielkie imminentia od

nich oddali, a te pericula pewne, o których teraz wieo dai zna
od samego Chocimia, e iu Cesarz Turecki z woyskiem w pole od

Adryanopola ruszy si. A my gotowoci tak w ludziach iako y w pie-

nidzach nie mamiy; przeto te defectus opatrzy wczenie potrzeba,

koo czego niemieszkanie radzi powinni.

JmP. Woiewoda Czerniechowski: Gos utrapioney Oyczyzny,

gos Króla JMci, gos Senatorski, woa y prosi prdkiego ratunku

w tak wielkiem y nagem niebezpieczestwie na Rzpt nastpuicem,

y samym-e WMciom supplikuicy, ebycie si WM wczenie po-

czuwali, a nieodwocznie, w domu Nieprzyiaciela nie czekaic, ku

niemu si brali. Król Jmo iu nie iako Pan, ale iako Ociec prosi

Synów, ebycie do mioci Braterskiey si powróciH, a do niego

przyby raczyli, bo iu Annibal in porta.

JmP. Pisarz Wileski: Od tyche Postów na górze zostaicych,

prosi JchMciów, aby dla mioci Oyczyzny iem przebaczyli, a na gór

przyby chcieli.

Prosz PP. Posowie JchmPP. Senatorów, aby iem z sob

coilouium mie pozwolili.

Co gdy z mieysc swoich wstawszy JchMcie uczynili:

JmP. Starosta Sdecki, 2) od Jchmciów uproszony, imieniem ca-

ey Izby omnem ku Panu y Oyczyznie observationem declarowa,

y condignam submissionem owiadczy obieca. Któr mow Jmci

goniey JmP. Kieski powtórzy, tak si declaruic, e Panu swemu

') [Bieniewski.

^) Lubomirski Alex.
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Królowi Jmci, wolnemi gosami obranemu, iako wierni Poddani suh-

esse chc, y nie per praerupta media et consilia. ale per veram et

condignam obser\-antiam owiadczy to chc, e y deforme obseuium
Braciey swoiey dla mioci Pana pokaza obiecui, y gdy si do nich

stawi, namnieyszem sówkiem ani sarkasmem ich nie ura, ale

obapiwszy si tu w tey Izbie, na gór do Króla JMci póyd, y tam

si stawi. Na co rk dali JchMciom PP. Senatorom, y gosem
wszyscy zawoali: zgoda, zgoda.



UZUPENIENIE DIARIUSZA SEJMU
r. 1672°, drugiego,

z Rkp. Bibliot. Uniw. Jag. N' 3567.

[Niestety juz po odbiciu diariusza Sejmu tego, tak niezupenego, jak go zoy mogem z od-
pisu Tek Naruszewicza i ksigi zbiorów W. Puslowskiego, znalaz i udzieli mi przez czcigodn uprzej-mo swoj Dr Wisocki nowego a zupenego odpisu tegoi diariusza, który, o ile z pisma i papieru
wnosi mona, sporzdzonym by musia z jakiego rkopisu Petersburskiego, i przeznaczonym do
wydania w ten dotd upodobany sposób, e dla oczyszczenia jzyka z makaronizmu zastpiono, (cho
nie zawsze trafnie), wyraenia aciskie poskiemi, wyrzucajc pierwotne aciskie na dó w przypi-

ski. Nie pozostaje mi, jak tylko tu w kocu ksigi da uzupenienie diariusza, którego brak zazna-

czyem w przypisku na str. 887<y, przywracajc napowrot w miejsca odpowiedne wyraenia aciskie,
których tumaczenie mam za spraw bardziej smaku ni sdu, bardziej dowoln ni potrzebn.

Naley wic na stronie 901, w miejsce oznaczonej tam przerwy, wstawi co nastpuje]:

Dnia 27° maia, w pitek. O drugiey po poudniu zasiedli w Iz-

bie. Po propozycyi Pana Marszallca wzi gos P. Podkomorzyc Sen-
domirski, skarc si na to, e tak nierycho zasiadaa, y skrócenia
Seymu yczc, sami ultra moras postpui. Z czego gdy si P. Mar-
szaek usprawiedliwia, e o 8"'^ zrana, na któr ongi zaprasza, przy-
szedszy do Izby, ale czekaic wicey ni godzin, a nie mogc si
niczego doczeka, wola i na sessy Wielkopolsk, nieli w Izbie

prónowaniem czas trawi. Declarowa potym P. Podkomorzyc Sen-
domirski imieniem Woiewodztwa swoiego, e do adnych materii

przystpi nie pozwoli, póki te sessya Maopolska nie bdzie od Mar-
szaka zoona. Regessit JmP. Marszaek, e to nie iest ipsius of-
cii skada sessye, ani na nie zaprasza, ale e on tylko do Izby Po-
selskiey zaprasza, iako powinien P. Starosta Braciawski inreiebatur
magna vehementia na te nowocie po sessyach

,
przez które bonum

pacis adn miar non promovetur, tylko nowa iaka Reipublicae

forma, y szkodliwe introducuntur niesnaski.

Ozwao si na to kilku Posów WXL", iawnie pokazuic , e
w takowych sessyach niemasz adnych novitates, ani nic szkodliwego
Rzeczypospolitey, e zwyczaynie na wszystkich bywai Seymach, dla-

tego, eby in minore circulo uprztn co trudnieysze materye Sev-

mowe. Domagali si potym Posowie Maopolscy, aby y oni mieli

take swoi sessy, y radzili o sobie z-osobna, tale iak y drudzy, któ-

rzy nie chc razem z nimi promovere bonum publicum ; tak e si
iu pomieszanemi glosami o to swarzy, y z mieysc swoich iedni do
drugich porywa si poczli. P. Marszaek rozmaicie ich baga y uspa-

kaia, a gdy widzia, e ani probami, ani obtestacyami y racyami

nihil promovit, ogosiwszy, e dnia iutrzeyszego zaraz po zasiedzeniu

y mianowaniu deputatów do rachunków Skarbowych gotó>v bdzie



wsta, y da czas Posom Maopolskim do sessyi, (ieli si bez niey

obey nie bd mogli), solvit sessionem.

Dnia 28 Maia, w sobot.
Bya zrana continuatia sessyi Wiekoposciey u Marcinkanów, na

którey do konfederacyi, dnia onegdayszego utooney, podpisowai si;

naprzód XX* Jcimo Biskupi Poznaski y Cliemski, a potym wszyscy

PP. Posowie Wielko-Polscy, oprócz P" Zbiiewskiego y Górzyskiego,

którzy iey iednak nie sprzeciwiai si, tylko yczyi czeka z podpi-

sem na consens caley Izby.

[Tu nastpuje osnowa konfederacyi tej stówo w sowo tak, jak j zamieciem z rkpsu Aka-

demii Krak. N™ 44 w zbiorze moim na str. 053, a w odbitce osobnej na str. 69; dlatego jej tu nic

powtarzam. Dalej cignie rkps biblioteki Uniw. Jag. diariusz, jak nastpuje]:

PP. Posowie Maopolscy mieli take sessy swoi u Jezuitów,

na którey stana zgoda, eby si nie podpisywa na konfederacy

Wielkopolsk, dlatego, e konfederacyi nomen exosum, y e na par-

tykularney sessyi stana ; w rzeczy iednak samey zgadzaic si z Po-

sami Wielkopolskimi, eby Pospolite ruszenie namówi, y obrad
securitatis publicae uczyni in casu zerwania Seymu ; w tym tylko

discrepant, eby to nie po sessyacli particularnyci, ale w Izbie Po-

seskiey, za zgod wszystkicli stanowi, eby Pospolitego ruszenia non

ad civiles motus, ale na same tylko woyn Tureck zaywa, y eby
ten script, który od P" Marszaka Poselskiego ma by uoony y pod-

pisany, zaraz cassowany by, ieli Seym stanie, a przed skoczeniem
Seymu eby nie u Króa J''Mci ale u Xdza Primasa, abo u którego

z P" Piecztarzów, zostawa , którego nie clic zwa konfederacy,

ale obron Rzeczypospolitey.

Po sessyi zeszli si Posowie popoudniu do Izby Poselskiey. JmP.
Marszalek wedug declaracyi wc/.orayszey zaraz wsta mianowawszy
deputatów do rachunków Skarbowych.

Dnia 29 maia, w niedziel.

Królestwo .Ichm w kaplicy zamkowey mszy suchali, któr Xidz
Poznaski celebrowa do pó do picrwszey po poudniu ; kazania ad-
nego niebyo. Po naboestwie iechali Królestwo .Ichm do paacu,

gdzie Król J^M sprawowa bankiet dla wszystkich PP"' Senatorów,

Urzdników y dworskich; y Posów kaza na zaprosi niemao; a

Królowa JeyM kollacy. Bankiet si odprawowa w Sdowey Izbie,

a kollacy w ogrodzie w domku, który y gallery zow. U stolika

z Królestwem Jchm siedzieli: Nunciusz Stolicy Apostolskicy, y Jm
Pan Pose Brandenburski. Bya v muzyka u stou, ale nie tacowano
dla aoby; acz y aoba od Królestwa Jchm y caego dworu za-

rzucona bya na dzie tego festu, który by powicony na pamitk
dnia narodzenia Królestwa Jchm, Króla J"Mci pro die 1' Junii. a Kró-

lowey JeyMci pro die ultima Mai, przypadaicego ; a dlatego ten ter-

min kilkoma ' dni poprzedzono, eby to w niedziele odprawi, nie ta-

muic Seymowc dni powszednie.

Dnia 3o maia, w poniedziaek.
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W Izbie Poselskiej zasiedli w samo poudnie. Po propozycyi za-

raz supplikowa w Izbie officer Pana Lebla, kommendanta Biaiocer-
kiewskiego, o proviant na garnizon, skarc si na Jchm Panów
Lubomirskich, P* Podstolego Kor", y P* Starost Sdeckiego, e we-
dug obietnicy na przeszym Seymie uczynioney nie zaopatrzali tey

fortecy dostatecznie, ani naymnieyszym nie posikowali proviantem

;

na co si JmPan Starosta Sdecki ozwa, e to gotowi uczyni co
obiecali, byle wprzód od Rzeczypospolitey mieli assekuracy, e im
to in coaeuatione Woiewodztw przyito bdzie.

Zgodzili si potym na deputacy do Króla J^Mci z prob o sól

Suchedniowa, na któr odnieli respons, e Król J°M naznaczy Com-
missarzów z Senatu, eby si znieli z Commissarzami, których Izba

Poselska deputuie, okoo intrat y defectów rónych, eby iak nayle-

piey y iak naygruntowniey uspokoi wszystkie pretensye, wedug tego,

iak szczupo Skarbu pozwoli.

Uprosi potym sobie gos P. Breza, Starosta Nowodworski, któ-

remu nie dozwoli mówi P. Kochanowski, Woyski Sendomierski,

utrzymuic, e on sobie leszcze w sobot gos zamówi. Trwaa ta

concertacya midzy nimi wicey ni pógodziny, e obadwa wraz za-

czynali mówi, ieden drugiemu przeszkadzaic. Wtedy P. Marszaek
Poselski wstawszy y poszedszy do nich, uprosi, e mu obadway da-

rowali swoie gosy; a potym niechcc ani tego ani owego urazi, da
gos komu trzeciemu.

P. Sdzia Wieluski z zagrzan dobrze gow przyszedszy, de-

tonabat bardzo na tych, którzy na awach nie chcc siedzie mieli

swoie krzeseka ; woa, e iest supra aequalitatem niesiedzie na dr-
kach z drugiemi, y chcc Senat do Izby Poselskiey introducowa

;

stawa mocno przy tym, declaruic si, e do adney materiey nie

przystpi, póki z tych krzeseek wszyscy na awy nie ustpi. Ust-
pili uporowi iego P. Starosta Wschowski y Sandecki, y P. Referen-

darz Kor.; a P. Kierdey, Marszalek Grodzieski, dugo si opiera;

a gdy na P. Sdzia Wieluski wrzeszcze nie przestawa, y drudzy

kraka poczli, wstawszy z stoka wola z Izby wyni, nieli usie
na lawie. Pytali odchodzcego, ieli z protestati odchodzi : odpowie-

dzia, e nie; ale kollega iego po iego odeyciu niedal nikomu mó-
wi, woaic, e Izba nie moe mie activitatem po wyiciu Posa;

co lubo mu przedstawiali, e bez protestatiey wyszed, gdy po-sta-

remu iedn- piosnk piewa, P. Marszalek widzc, e na iego upór

niema* lekarstwa, solvit sessionem.

Dnia 3i maia, we wtorek.

P. Marszalek Poselski zagai sessi od Obrony Rzeczypospolitey,

namawiaic, eby iu wicey o skróceniu Seymu nie mówic, y czasu

nad tym niepotrzebnie nie biorc, do tych samych materii przystpili,

które constituunt obron Rzeczypospolitey. Zgadza si z P" Marszal-

kiem P. Xiski, Podstaroci Krakowski, gorco wiodc do skrócenia

Seymu, y do Obrony iako nayprdszey Rzeczypospolitey. Kontrady-

kowali temu P. Lukomski, Pose Piski, y P. Starosta Biaclawski,



pokazujc, e iako in morbido corpore nietylko zwierzchu potrzeba
chorob leczy, ale et ab intra zabiega malis: tak in corpore Rei-

publicae wewntrzne wprzód leczy trzeba choroby, a potym do-
piero admovere manus do obrony Rzeczypospolitey ab extra. Certo-

wali dugo rónemi gosami, zkd lepiey hanc curam ubolaey Oy-
czyzny zacz, zgadzaic si wszyscy na to, eby i sine mora ag-

gredi ; a mówic, e skrócenie Seymu iest potrzebne, niepotrzebnie

czas brali, nic ani na t, ani na ow stron nie concluduic ; co po-

strzegszy P. Marszaek, solvit sessionem.

Tego dnia zaczy si rachunki Skarbowe w domu ,ImP* Pod-
skarbiego W^K", na które gdy JchmPP. Deputaci z Senatu y z Izby

Poselskiey zasiedli, P. Deputat Lubelski kontradykowa activitati P*

Pienika, Starosty Owicimskiego, odwoywaic si na to. e iemu

y w Izbie Poselskiey niepozwala actiritatem. A gdy mu tumaczono,
e nie iest huius loci broni komu czynnoci, y odsyano go nazad
z t contradicti do Izby, protestowa si mocno o niewanoci za-

cztych rachunków, y wyszed z t protestati. Po iego wyjciu zgo-

dzono si, e lubo takowe protestatie w Izbie Poselskiey tylko, a nie

midzy Deputatami mai by wane, lepiey iednak wstrzyma ra-

chunki, póki Izba Poselska t zwad midzy Deputatami nie uspokoi.

Wstali tedy od rachunków, y zostali na obiedzie u JmP* Podskar-
biego.

[Die i" Junii. U Króla J°Mci w pokoiu, . . . itd., jak na str. 901.

Dodam tu jeszcze, ie do miejsc innych diariusza tego, któreby uzupenienia lub naprawy po-

trzebowa si zday, rkopis biblioteki Jagieloskiej nieznaczny tylko, a mianowicie nastpujcy tylko

podaje materyat:

Przerwa oznaczona w wydaniu mojem na str. 91 3, (w odbitce str. 29), nie przedstawia si

tak znaczn, jak jej si domyliwaem. Miejsce to bowiem opiewa: «naostatek porwali si niemal

wszyscy na gór. P. Starosta Braclawski tylko uporem narabia, e nie poydzie« ; dalej jak wydaem.
Przybywa wic tylko wyrane wymienienie Piaseczyskiego, którego si te i domyle atwo byo.

do str. 919, (odbit. 35), imi »AbafiegO" wyranie wypisane.

» 920, ( » 36), domys mój ie tam o Xdzu Chemskim, a nie Chemiskim, mowa,

zupenie potwierdzony.

» 933, ( • 5 i), wyraz tam brakujcy nie jest tak obojtnym, jak mniemaem; miej-

sce \o brzmi : »ie y obrcz biedna w nos uderzy, kiedy kto na ni
nog nastpi-.

• 942, ( » 58), myk "Biskupa Chemiskiego* zamiast Chemskiego ma i rkps. bi-

bliot. Jag.

" 944, ( » ho), Rkps. bibl. Jag. przynosi podane wyjanienie do miejsca poczyna-

jcego od w. 70; opiewa bowiem: "Po propositiach mówi X. Pri-

ma s dosy dugo, ale nadzwyczay» &c. A wic to Xie Primas,

nic kto inny mówi, co zreszt z treci najcilej si zgadza.

» 94IJ, ( " O4), Imi "Wyyckiemu", któregom si domyli, wyranie wypisane.

" 950, ( » ()ó). Do usprawiedliwienia domysu mego »[cho privatini]«, Rkps. bibl.

Jag. nic nie daje ; miejsce to bowiem cale w rkpsie tym przez opusz-

czenie zupenie zepsute

Inne uzupenienia moje, których tu nic wymieniem, najwyraniej wypisane si znalazy, n przeto

potwierdzone.

W drukarni "CZASU» w Krakowie.





UWIADOMIENIE.

Zbioru

:

Monumenta comitiorum Regni Poloniae

wyszed pwd miesicem zeszyt pierwszy, mieszczc)':

Diariusz Seyrau Warszawskiego
w Styczniu rc«u 1672.

Obecnie wydaje Komisra historyczna Akademii umiejtnoci w Krakowie

zeszyt drugi mieszczcy

:

Diariusz S e y m u Warszawskiego
w roku 1672™ drugiego.

Ponawiamy przy niniejszym zeszycie wniosek nasz, "aby i inne wydawnictwa

dyaryuszów sejmowych zechciay si askawie zastosowa do zewntrznej formy

tych zeszytów i zbliay w ten sposób dokonanie obszernego przedsiwzicia ze-

brania pomników parlamentarnego ycia da%ynej Polski."

Dalsze dyaryusze r. 1673 t 1C74 rycho nastpi.

Odbija si ?5o exemplarzy.

Dr J. Siujs/ii,

Prezes kom. hist. Aka.i Im.
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skiego w roku 1672" drugiego
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